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Актуальність теми. Однією з найважливіших передумов продовольчої 

безпеки будь-якої країни вважається збереження всіх компонентів агроресурсів, 

в першу чергу земельних і водних. На жаль, Україна має найбільш 

антропогенно трансформоване природне середовище за усіма його складовими, 

що призвело до перевантаження буферної ємності територій і акваторій, 

зумовило гостру екологічну кризу, яка виявляється у втраті родючості ґрунтів і 

зменшенні їх біопродуктивності, погіршенні якості води і вичерпанні 

самоочисної здатності гідроекосистем, втраті видового біорізноманіття.  

Незважаючи на значний вплив мінеральних добрив на навколишнє 

природне середовище через забруднення компонентів екосистем хімічними 

агентами, їх використання  залишається найефективнішим засобом підвищення 

урожайності та поліпшення окремих параметрів якості продукції рослинництва. 

Такі побічні негативні наслідки з метою досягнення компромісної системи 

хімізації агровиробництва можна значно зменшити шляхом використання 

нових форм мінеральних доб, які здатні подовжити тривалість дії хімічних 

агентів упродовж вегетаційного періоду, що дозволить зменшити обсяг і 

частоту їх внесення, запобігатиме міграції хімічних елементів і, як наслідок, 

забрудненню гідроекосистем. Саме вирішенню цих проблемних питань, тобто 

випробуванню екологічної безпеки й агрономічної ефективності розроблених 

капсульованих мінеральних добрив в умовах достатнього зволоження й 

інтенсивного землеробства на заході України, і присвячена представлена до 

захисту дисертаційна робота І.С. Тимчука, що визначає її актуальність і  

виключне науково-практичне значення. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота є складовою частиною фундаментальних досліджень, які 

здійснює кафедра екології та збалансованого природокористування 

Національного Університету «Львівська політехніка», і виконана на замовлення 

Міністерства освіти і науки України (2013 р.) відповідно до науково-технічної 

програми «Капсулювання мінеральних добрив з метою забезпечення 

екологічної безпеки навколишнього середовища» (№ державної реєстрації 

0108U001392).  

Наукова новизна одержаних результатів, значення для науки і 

практики.  

В дисертаційній роботі вперше:  

 експериментально досліджено позитивний вплив створених 

капсульованих форм мінеральних добрив на загальну й азотфіксуючу 

мікрофлору ґрунту в двох системах: «ґрунт–добриво» – на темно-сірому 

опідзоленому, ясно-сірому опідзоленому і дерново-підзолистому ґрунтах; 

«ґрунт–добриво–рослина» – на темно-сірому опідзоленому ґрунті; 

 експериментально встановлено, що процес вивільнення доступних 

рухомих форм калію, фосфору й азоту із мінеральних добрив, капсульованих 

композицією різного складу, в системах «ґрунт–добриво» та «ґрунт–добриво–

рослина» триває рівномірно упродовж вегетації культур; 

 встановлено позитивний вплив мінеральних добрив, капсульованих 

композицією різного складу, на зміну pH у бік алкалізації темно-сірого 

опідзоленого, ясно-сірого опідзоленого та дерново-підзолистого ґрунтів. 

В дисертаційній роботі отримало подальший розвиток розуміння 

закономірностей впливу капсульованиих форм мінеральних добрив на 

живлення рослини, кругообіг і втрати хімічних елементів в агроекосистемах 

гумідної зони Західного Лісостепу. 

Дисертантом удосконалено методичні підходи у дослідженнях 

ефективності застосування капсульованих форм мінеральних туків у польових 

умовах в агроекосистемах низки польових та овочевих культур. 
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Практичне значення одержаних результатів. Дисертантом розроблено 

і запропоновано систему конкретних технічних рішень щодо виготовлення 

мінеральних добрив, які необхідно покривати оболонкою різного складу з 

метою застосування в агротехнологіях для внесення відповідних видів добрив 

під конкретні культури. Необхідно відмітити, що результати дослідження 

передано до Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

Національної академії аграрних наук (Оброшино, Львівська обл.) для 

впровадження у виробництво з метою удосконалення системи застосовування 

мінеральних добрив в агротехнологіях, що засвідчено відповідним актом.  

Наукові результати дисертації знайшли впровадження у навчальному 

процесі підготовки фахівців з екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування у Національному університеті «Львівська 

політехніка», що засвідчено відповідною довідкою. 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Дисертаційна робота включає вступ, 4 розділи, висновки, практичні 

рекомендації, список літератури із 226 бібліографічних джерел та 2 додатків. 

Матеріали дисертації викладено на 118 сторінках друкованого тексту,  

ілюстровано 43 рисунками та 28 таблицями.  

У вступі обґрунтована актуальність проведення досліджень, визначені 

мета і завдання досліджень, наведенні відомості про зв’язок роботи з 

науковими програмами і темами, задекларовано об’єкт і предмет дослідження, 

узагальнено основні положення наукової новизни одержаних результатів та їх 

практичне значення. Викладено особистий внесок здобувача, відомості щодо 

апробації роботи, відображено кількість публікацій за темою дисертації, її 

структура і обсяг.  

У першому розділі «Вплив мінеральних добрив на агроекосистеми», 

сформованому як огляд спеціальної літератури за предметом досліджень, 

представлено результати теоретичного аналізу поведінки традиційних 
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мінеральних добрив в агроекосистемах, розглянуто негативні наслідки 

використання мінеральних добрив для навколишнього середовища, вплив 

мінеральних добрив на ґрунтову мікрофлору та наведено можливі шляхи 

зменшення забруднення агроекосистем в процесі використання мінеральних 

добрив, які основані на заміні традиційних мінеральних добрив на капсульовані 

добрива пролонгованої дії. 

На основі здійсненого аналізу спеціальної літератури було обґрунтовано 

актуальність і доцільність проведення досліджень за темою дисертації, 

сформульовано цілі та завдання досліджень. 

У другому розділі «Об’єкти, матеріал і методи дослідження» 

дисертантом представлено загальну характеристику об’єкту та предмету 

досліджень, наведено характеристики матеріалів, які були використані для 

створення оболонки капсули, та характеристику базового гранульованого 

добрива – нітроамофоски.  

Відображено методику капсулювання та опис установки для покриття 

мінерального добрива водорозчинною капсулою, наведено методики та схеми 

польових агроекологічних досліджень. Представлено адаптовану методику 

досліджень щодо впливу капсульованих мінеральних добрив на кінетику росту 

рослин та мікробілологічну активність мікрофлори ґрунту. В останньому 

підрозділі наведено характеристику кліматичних умов в період проведення 

польових досліджень 

У третьому розділі «Оцінка впливу капсульованих мінеральних 

добрив на агроекосистеми» представлені результати за низкою 

експериментальних лабораторних та польових досліджень, а саме: 

- оцінки впливу капсульованого мінерального добрива (нітроамофоски) з 

різними видами покриття для забезпечення пролонгованої дії;  

- впливу капсульованих добрив на ґрунтове середовище, з вибором 

найбільш типових ґрунтів регіону ( темно-сірі опідзолені, ясно-сірі опідзолені 

та дерново-підзолисті), за зміною pH ґрунтового розчину, вмісту елементів 

живлення та кількості мікроорганізмів в ґрунті; 
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- вплив добрив в системі «ґрунт – добриво – рослина» з відтворенням 

режимів розрихлення та поливу рослин, які практикуються в тепличних 

господарствах.  

На основі проведених досліджень дисертант робить висновок, що навіть 

підвищена норма внесення капсульованих мінеральних добрив (1000 кг/га) не 

завдає шкоди загальній та азотфіксуючій мікрофлорі ґрунту та позитивно 

впливає на кількість мікроорганізмів в окремих варіантах. Встановлено, що всі 

види капсульованих добрив, завдяки пролонгованій здатності повільніше 

вивільняти елементи живлення, позитивно вплинули і на кінетику росту 

рослин. що давало змогу рослині їх. Рослини мали змогу в більш повній мірі 

засвоїти елементи живлення і рівномірно розвиватись протягом всієї вегетації.  

У четвертому розділі «Ефективність застосування капсульованих 

мінеральних добрив в екосистемах польових і овочевих культур» 

проведено оцінювання впливу капсульованих мінеральних добрив на 

результативність вирощування низки агрокультур (картоплі, ячменю ярого, сої, 

кукурудзи, моркви та буряків столових).  

Дисертантом доведено, що використання капсульованих мінеральних 

добрив значно ефективніше в порівнянні з гранульованими для всіх 

досліджуваних культур. Так, прибавки врожайності порівняно з контролем 

становили: по картоплі 17,71-31,02 т/га, по ячменю ярому – 0,3-0,8 т/га (11,1-

29,6 %), по сої – 0,663-0,942 т/га (32,7-46,5 %), по кукурудзі – 1,663 т/га 

(16,15 %), по моркві –  24,2 т/га (39 %), по столовому буряку – 14,0-16,9 т/га 

(24,9-30,0%). 

Для оцінки ефективності дії добрива дисертантом розраховані 

коефіцієнти ефективності їх використання, які характеризують кількість 

приросту врожайності на одиницю внесеної діючої речовини добрива. На всіх 

досліджуваних культурах коефіцієнт ефективності для капсульованих добрив 

значно перевищує (в деяких випадках більше, ніж у 4 рази) цей показник по 

відношенню до гранульованих добрив, що свідчить про високу господарську 

ефективність використання в агровиробництві саме капсульованих добрив. 
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Висновки дисертаційної роботи сформульовані відповідно меті та 

завданням і відображають основні результати досліджень. Необхідно 

підкреслити, що на основі опрацювання аналітичних і статистичних даних, 

результатів власних лабораторних і польових досліджень, дисертантом 

запропоновано варіанти вирішення проблемних аспектів щодо зниження 

негативного впливу мінеральних добрив на агроекосистеми шляхом створення 

нових форм туків з мінеральних добрив методом капсулювання. 

  Дисертаційна робота завершується практичними рекомендаціями, які 

достатньо виважені і ґрунтуються на результатах досліджень.  

Список використаних джерел досить обширний і включає сучасну 

вітчизняну та закордонну літературу за обраним напрямом і змістом 

досліджень.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота викладення в опублікованих працях. 

  Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність та новизна достатньо висока і підтверджується застосуванням 

при виконанні експериментальної частини дисертаційної роботи та  

камеральної обробки отриманих даних загальнонаукових польових і 

лабораторних методів досліджень, аналітико-синтетичного і системного 

аналізу, статистичних й графічних методів.  

Матеріали дисертації достатньо повно висвітлені в опублікованих у 

фахових виданнях 4 наукових праць та 1 статті у закордонному науковому 

періодичному виданні. Матеріали наукових досліджень доповідались на 

науково-практичних конференціях, конгресах та форумах, у тому числі 

міжнародного рівня, що засвідчено опублікуванням 5 тез доповідей.  

 

Зміст дисертаційної роботи ідентичний змісту автореферату. 
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Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи. 

1. Доцільно було представити більш деталізовану і розгорнуту структурно-

логічну схему дисертаційного дослідження (рис. 2.1, стор. 30), що дозволило б 

забезпечити краще його сприйняття і аналіз.  

2. На мою думку вибір компонентів для капсулоутворюючої композиції 

(лігнін, цеоліт, полістирол) та їх співвідношення потребують більш детального 

пояснення. 

3. Доцільно було б провести лабораторні дослідження для визначення 

тривалості вивільнення елементів з капсульованих добрив. 

4. В дисертації не досліджений коефіцієнт вимивання капсульованих 

добрив, значення якого важливе з технологічної точки зору для агрономічних 

розрахунків. 

5. На мою думку, вплив капсульованих мінеральних добрив на кінетику 

росту рослин, результати дослідження якого представлені в дисертації (розділ 

3, підрозділ 3.5.1), потребують більш детального опису та пояснення. 

6. У роботі (розділ 4) недостатньо конкретизовано наступне питання – які 

типи капсул капсульованих добрив є оптимальними для досліджуваних 

польових та овочевих культур і чому? 

7. Відмінність у характерах залежності зміни рН ґрунту для систем «ґрунт-

добриво» та «ґрунт-добриво-рослина» в дисертації пояснена недостатньо. 

8. У заключній частині роботи, на мою думку, представлено занадто багато 

висновків (їх кількість має відповідати числу поставлених завдань), окремі з 

яких (висновок 7) недостатньо лаконічні і досить обтяжливі. 

9. Окремі елементи дисертаційного дослідження представляють не тільки 

наукову, а й технологічну новизну, але, нажаль, не захищені авторськими 

свідоцтвами. 

10. В дисертації зустрічаються стилістичні неточності, описки, граматичні 

помилки. 
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