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Відзив 

офіційного опонента на дисертаційну роботу МаксішкоЛесі Михайлівни 

на тему: ”Екобезпечні технології анаеробної переробки й утилізації 

відходів свинарства і птахівництва”, представленої до захисту на 

здобуття наукового ступення кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія 

 

Актуальність теми. Відомо що, відходи сучасних промислових 

комплексів з виробництва продукції свинарства і птахівництва є джерелами 

забруднення навколишнього середовища (повітря, водойм, грунту) 

токсикантами, а також небезпечними чинниками виникнення інфекційних та 

інвазійних хвороб у людей і тварин. Тому  пошук ефективних малозатратних 

і доступних способів утилізації гноєвих відходів тваринництва на даний час є 

актуальною екологічною проблемою.  

Виходячи з наведеного вище, дисертаційна робота Максішко Л.М., 

скерована на комплексне вивчення питань, пов’язаних з оптимізацією 

процесів анаеробної утилізації гноєвих відходів свинарства і птахівництва, 

отримання і очищення біогазу від домішок парникових газів, одержання 

екобезпечних добрив та апробації їх у польових умовах вирощування 

сільськогосподарських  культур є актуальною і становить як науковий, так 

практичний інтерес. 

Наукова новизна. Наукова новизна дисертаційної роботи Максішко Л.М. 

полягає у тому, що автором вперше за допомогою розробленої пошукувачем 

експериментальної біогазової установки шляхом анаеробної ферментації 

гнойових відходів свинарства і птахівництва отримано знезаражений 

органічний шлам та рідкі азотні мінеральні добрива і в умовах польових 

дослідів встановлено їх високу ефективність. Дисертантом також вперше  

розроблено й апробовано технічний пристрій та методики проведення водної 

й хемосорбційної очистки, отримуваного у процесі анаеробної ферментації 
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органічних відходів, біогазу від шкідливих для довкілля газових домішок 

(CO2, NH3, H2S).   

Крім цього дисертантом удосконалено методику патогенного й 

гельмінтного знезараження гною свиней і посліду курей у процесі 

анаеробного зброджування в біогазовій установці. 

Наукова новизна отриманих пошукувачем результатів досліджень 

підтверджена сімома патентами України на корисну модель.  

Практична цінність дисертаційної роботи.  На основі проведених 

дисертаційних досліджень автором роботи запропоновано способи 

удосконалення технологій безвідходної біоенергетичної утилізації гнойових 

відходів свинарства і птахівництва з допомогою модифікованої біогазової 

установки. Важливе практичне значення має запропонований дисертантом  

спосіб та технічний пристрій водно-хемосорбційної очистки біогазу до 

біометану. 

Запропонована пошукувачем удосконалена методика ферментації 

гнойових відходів забезпечує екологічну чистоту і високу ефективність 

органічного шламу як добрива,  що забезпечує отримання екологічно чистої 

продукції рослинництва.  

Розробки дисертанта з удосконалення технологічного процесу 

біоенергетичної утилізації гнойових відходів пройшли апробацію на базі 

навчально-виробничої фірми «ІСТО» та підприємстві ТзОВ «БІТ». 

Результати дисертаційного дослідження використані у навчальному 

процесі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка у викладанні дисциплін «Агроекологія», «Загальна екологія», 

«Загальне землеробство», «Основи екології», «Природоохоронні технології», 

«Управління та поводження з відходами».  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 

і пропозиції виробництву обґрунтовані та логічно випливають із результатів 

проведених досліджень. 
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Методи дослідження використані у дисертаційній роботі адекватні для 

вирішення поставленої мети і завдань. Дисертантом одержано ряд нових, 

важливих результатів, які стосуються удосконалення й підвищення 

екологічної безпеки технології утилізації гнойових відходів свинарства та 

птахівництва для їх подальшого ефективного використання як біогазу та 

добрив. 

Дисертантом показано, що удосконалена технологія анаеробної 

утилізації гнойових відходів свинарства і птахівництва істотно знижує рівень 

їх патогенного та гельмінтозного забруднення, отриманий органічний шлам і 

рідкі азотні добрива є екологічно чистими і високоефективними при 

вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи  

Максішко Л.М. використовуються у навчальному процесі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Наведені в дисертації та авторефераті результати є науково 

обгрунтованими і конкретними. Вони мають важливе як теоретичне, так і 

практичнее значення. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

наукових праць, з яких – 8 статей у фахових наукових виданнях, 1 - у 

фаховому періодичному виданні, що належить до наукометричних баз, 1 – у 

зарубіжному періодичному виданні. Крім того за матеріалами дисертаційної 

роботи видано 7 патентів України на корисну модель, 4 з яких одноосібні. 

Результати дисертаційних досліджень доповідались на ряді вітчизняних і 

зарубіжних форумів та конференцій і отримували високу позитивну оцінку 

науковців і практиків у галузі технологій утилізації відходів тваринництва. 

Загальна оцінка змісту дисертаційної роботи.  

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, методики 

досліджень і трьох розділів експериментальної частини, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку використаних джерел. Робота викладена 

на 200 стор. комп’ютерного тексту, містить 25 таблиць, ілюстрована 31 

рисунком. Основна частина дисертації займає 153 стор. Список використаних 
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джерел містить 257 назв, у тому числі 27 зарубіжних авторів. 

Дисертація складається із частин: «Перелік умовних позначень» (1 с.), 

«Вступ» (7 с.),  7 розділів (128 с.), «Висновки» (3 с.), «Практичні 

рекомендації» (1 с.), «Список використаних джерел» (28 с.), «Додатки» (13 

с.).  

У частині «Перелік умовних позначень», який подано на 1 с. наведено 

умовні позначення найбільш вживаних загальновідомих біотехнологічних 

термінів та назв.  

«Вступ» написаний на 7 сторінках комп’ютерного тексту, в якому 

викладено актуальність теми дисертації, показано її зв’язок з науковими  

державними программами наведено мету і завдання досліджень, висвітлено 

новизну і практичнее значення роботи.  

У розділі 1 «Сучасні підходи до переробки органічних відходів 

тваринництва і птахівництва та їх екологічна оцінка» наведено літературний 

аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел із досліджуваного питання. Цей 

розділ у достатньо повній мірі відображає сучасний стан досліджуваних 

дисертантом питань. 

Розділ 2. «Программа і методи досліджень та експериментів» включає 

такі підрозділи: програма досліджень; агрохімічна і енергоресурсна 

характеристики гною свиней і посліду курей та їх екологічна небезпека; 

хімічний склад і патогенне забруднення курячого посліду, як критерій 

екобезпеки його застосування; методи і методики досліджень; метод та 

пристрій для визначення подобового об’єму виділеного біогазу з курячого 

посліду і свинячого гною протягом всього циклу бродіння; методика 

отримання комплексного рідкого мінерального добрива при очистці біогазу 

водою з використанням очисного пристрою; методика контрольованої 

утилізації шкідливих газів із біогазу; методика хемосорбційної очистки 

біогазу з додатковим отриманням рідких мінеральних добрив (аміачної води 

та сульфату амонію) і натрієвої соди; методи дослідження агрохімічного 

складу субстратів і продуктів ферментації; визначення ступеня інвазованості 
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гною свиней і курячого посліду до і після бродіння за різних температурних 

режимів; дослідження кінетики загального числа бактерій і бактерій групи 

кишкової палички в процесі бродіння свинячого гною і курячого посліду 

залежно від температурних режимів; польові дослідження; висновки до 

розділу 2. Методики та схема досліджень до цього розділу підібрані досить 

вдало, описані достатньо повно, детально і зрозуміло. 

Розділ 3. «Удосконалення біотехнологічних методів зменшення 

шкодочинності гною свиней і посліду курей» складається з таких підрозділів: 

розроблення проекту лабораторної біогазової установки та додаткових 

пристроїв для безвідходної утилізації гнойових відходів; дослідження виходу 

біогазу в процесі біоенергетичної утилізації відходів; способи очистки 

біогазу, отриманого в процесі біоенергетичної утилізації свинячого гною і 

курячого посліду; очистка біогазу водою та отримання рідкого мінерального 

добрива; розроблення способу контрольованої утилізації парникових газів 

біогазу з гнойових відходів тваринництва; розроблення технологічного 

способу покращення якості біогазу; хемосорбційний спосіб доочистки 

біогазу й утилізації його домішок; отримання екобезпечного добрива в 

процесі біоенергетичної утилізації гнойових відходів тваринництва; 

дослідження впливу метанового бродіння на агрохімічний склад і якісні 

показники збродженого свинячого гною і курячого посліду; дослідження 

впливу температурного режиму і динаміки бродіння на бактеріальне 

забруднення та інвазованість ефлюента; висновки до розділу 3.Даний розділ 

написано доступно, детально і зрозуміло. 

Розділ 4. «Агрономічна ефективність утилізації гнойових відходів за 

внесення їх як добрива та екобезпека рослинницької продукції» складається з 

таких підрозділів: дослідження впливу добрива, отриманого в результаті 

бродіння в біогазовій установці на ростові процеси рослин; вплив норм 

внесення ферментованого свинячого гною на ріст і врожай зеленої маси 

кукурудзи; дослідження впливу ферментованого свинячого гною на ріст 

коренеплодів і врожайність редиски; висновки до розділу 4. Даний розділ 
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написано доступно, детально і зрозуміло. 

Розділ 5. «Підвищення екобезпеки безвідходної утилізації гнойових 

відходів та економічне обгрунтування удосконалених технологій» 

складається з таких підрозділів: агроекологічна й енергетична оцінка 

удосконалення технології утилізації свинячого гною і курячого посліду; 

розрахунок економії коштів при заміні аміачної селітри для вирощування 

озимих зернових культур аміачною водою, отриманою в процесі водної 

очистки біогазу; розрахунок економічної ефективності заміни аміачної 

селітри для 6 вирощування озимих зернових культур водним розчином 

сульфату амонію, отриманого в процесі очистки біогазу; розрахунок економії 

коштів при заміні аміачної селітри для вирощування кукурудзи аміачною 

водою, отриманою в процесі водної очистки біогазу; розрахунок економічної 

ефективності заміни аміачної селітри для вирощування кукурудзи водним 

розчином сульфату амонію, отриманого в процесі очистки біогазу; 

розрахунок економії коштів при заміні аміачної селітри для вирощування 

редиски аміачною водою, отриманою в процесі водної очистки біогазу; 

розрахунок економічної ефективності заміни аміачної селітри для 

вирощування редиски водним розчином сульфату амонію, отриманого в 

процесі очистки біогазу; розрахунок кількості СО2, NH3, H2S, яка 

розчиняється у воді пристрою для очистки біогазу, отриманого з однієї тонни 

гною; розрахунок екологічної ефективності виробництва і очистки біогазу; 

висновки до розділу 5. Даний розділ написано доступно, детально і 

зрозуміло. 

У розділі 6. «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» всебічно 

проведено порівняльний аналіз і узагальнення результатів власних 

досліджень та співставлено їх з даними інших вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. 

Розділ «Висновки». На основі проведених досліджень дисертантом 

зроблено  8 висновків. Вони включають весь комплекс дисертаційних 

досліджень і сформульовані корректно і логічно. 
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Розділ «Практичні рекомендації». У цьому розділі дисертантом, виходячи 

із отриманих результатів подано конкретні практичні пропозиції щодо 

удосконалення технології анаеробної утилізації гнойових відходів свинарства 

і птахівництва та їх використання як біогазу та добрив 

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Максішко Л.М. позитивно, слід 

вказати на окремі зауваження, побажання та недоліки, зокрема:  

1. На нашу думку поряд з анаеробною ферментацією відходів свинарства і 

птахівництва на розробленій установці дисертантом доцільно було б 

провести аналогічні дослідження на гнойових відходах скотарства, оскільки 

питома вага отриманого гною від цієї галузі є значно вищою ніж від 

свинарства і птахівництва. 

2. Відомо, що на даний час одним із ефективних способів утилізації 

гнойових відходів є вермикультивування. Тому в літературному огляді і 

обговоренні результатів дисертаційної роботи слід було подати порівняльну 

еколого-господарську і економічну характеристику вермикультивування та 

анаеробної утилізації гною. 

3. У розділі наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи 

акцентується, що автором удосконалено способи повного патогенного і 

гельмінтозного знезараження гною. На нашу думку така аргументація є 

некоректною, оскільки максимальна температура при ферментації гнойових 

відходів на експериментальній установці, розробленій пошукувачем складала 

650С, проте відомо, що спори мікроорганізмів та яйця окремих гельмінтів 

зберігають патогенність за вищих температур. 

4. Ефективність впливу анаеробної утилізації гнойових відходів на 

експериментальній біогазовій установці доцільно було б дослідити не лише 

щодо патогенності яєць і личинок гельмінтів, але й інших паразитозів. 

5. У розділі програма і методи досліджень та експериментів дисертаційної 

роботи не описано методику, за якою виявляли личинки гельмінтів у зразках 

гнойових відходів. 
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