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Актуальність дисертаційної роботи
На сьогодні рівень забруднення природних кормових угідь різними 

токсикантами з року в рік зростає, поряд з цим особливості накопичення 
важких металів у рослинному біорізноманітті за різного техногенного 
навантаження недостатньо вивчено. У зв’язку з цим дослідження 
дисертаційної роботи О.М. Тітаренко, щодо накопичення важких металів у 
фітомасі природних кормових угідь, є актуальними. Вони є найбільш 
вразливими до сучасного антропогенного навантаження через низьку 
ефективність заходів щодо зниження трансформації важких металів у 
рослинність.

Природні кормові угіддя, що описані в роботі, характеризуються 
нерівномірним рельєфом, високим перезволоженням у низинній місцевості, 
великими схилами та низькою продуктивністю, що не завжди є привабливим 
і економічно вигідними для їх відновлення. Однак, вони є потужним 
джерелом дешевої рослинної сировини для тваринництва, особливо для 
індивідуального користування. Використання різнотрав'я природних 
кормових лук забруднених важкими металами призводить до підвищення 
накопичення їх у продукції тваринництва, зокрема, у молоці, м'ясі та іншій 
продукції.

З огляду на те, що пріоритетність досліджень щодо інтенсивності 
забруднення рослинного біорізноманіття викликана ще і соціальним 
фактором, а саме зниженням техногенного впливу на населення через 
перешкоджання трансформації токсикантів забруднення у рослинній 
кормовій сировині за системою «ґрунт -  рослини -  продукція рослинництва 
-  організм людини», наукова робота дисертантки є актуальним науковим 
завданням.

Свідченням актуальності цього напряму досліджень є те, що 
дисертаційна робота є частиною комплексних досліджень в рамках програми 
НДР Вінницького національного аграрного університету «Особливості 
формування продуктивності сільськогосподарських культур у системі 
типової сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного 
України» на 2017-2020рр. (ДР № 0117Ш03145).



Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукова концепція, висновки і пропозиції виробництву сформульовані 
автором дисертації за результатами трьох дослідів, які проведені згідно з 
існуючими у екології методами досліджень

Згідно із поставленою метою і завданнями автором вдало застосовані 
методи біометричної обробки результатів досліджень. Тому ступінь 
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, наведених у 
дисертації є, на мій погляд, достатнім.

Наукова новизна
Наукова новизна полягає у вивченні інтенсивності нагромадження 

свинцю, кадмію, цинку та міді у фітоценозах природних кормових лук за 
різного техногенного навантаження. Встановлено, що за докорінного 
поліпшення природних кормових лук, в зоні локального забруднення, 
можливо досягнення нижчого рівня накопичення важких металів фітомасою 
різнотрав'я вже на першому році вегетації та підвищення рівня зниження 
токсикантів на другому і третьому році вегетації.

За покращення продуктивності природних кормових лук, вищий 
рівень накопичення важких металів у злаково-бобовій фітомасі виявлено за 
поверхневого обробітку ґрунту, порівняно нижчий -  за докорінного. 
Встановлено, що рівень важких металів за першого року вегетації злаково- 
бобового різнотрав’я підвищувався, а в наступні роки вегетації знижувався, 
особливо у варіанті докорінного поліпшення природних кормових лук. 
Нижчу інтенсивність накопичення свинцю та кадмію у злаково-бобовій 
сумішці виявлено за внесення органічних добрив (перегною) порівняно з 
мінеральними речовинами (аміачна селітра, калій хлористий та 
суперфосфат).

Автором запропоновано оптимальні умови поліпшення стану 
природних кормових угідь в умовах техногенного навантаження з метою 
зниження забруднення важкими металами фітомаси природних кормових 
лук.

Значення для науки і практики висновків та рекомендацій
За результатами досліджень автором встановлено, що інтенсивність 

накопичення важких металів фітомасою природних лук залежить від їх типу, 
способів поліпшення та від пересувних джерел забруднення, що дає 
можливість спрогнозувати надходження даних токсикантів у рослинність та 
застосувати оптимальні варіанти одержання екологічно якісної сировини, що 
і рекомендовано виробництву.



Наведені у дисертаційній роботі результати досліджень можуть бути 
використані як сільськими громадами, так і сільськогосподарськими 
підприємствами, а подана в роботі інформація викладачами закладів вищої 
освіти.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих працях

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 8-х наукових 
працях, з яких 7 у наукових фахових виданнях, 1 у виданнях, включених до 
міжнародних науково-метричних баз. Усі наукові публікації у повній мірі 
відповідають тематиці дисертаційної роботи.

Зміст і оформлення дисертації
Дисертація Тітаренко О.М. присвячена вивченню трансформації 

важких металів, зокрема свинцю, кадмію, цинку та міді у фітомасі природних 
кормових лук залежно від різних джерел забруднення та направлена на 
вирішення проблеми впливу техногенного навантаження на рослинне 
біорізноманіття природних кормових угідь.

Структура, зміст дисертації, результати проведених досліджень їх 
аналіз і узагальнення, висновки та рекомендації виробництву свідчать, що 
дисертація спрямована на вирішення конкретної проблеми, а саме 
дослідження нагромадження важких металів у фітомасі природних кормових 
лук за різного техногенного навантаження. Наукова концепція, висновки і 
пропозиції виробництву сформульовані автором дисертації за результатами 
досліджень. Висновки і пропозиції виробництву логічно виходять із 
результатів досліджень, глибоко і всебічно обґрунтовані, мають безперечну 
цінність для сільськогосподарської науки та виробництва.

Мова та стиль викладення матеріалу відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України. Дисертація складається із анотації, вступу, 5 розділів, 
висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури та 
додатків.

Дисертація і автореферат оформлені згідно з вимогами Вищої 
атестаційної комісії України. Дисертація написана державною мовою. Зміст 
автореферату ідентичний дисертації і відображає основні положення роботи.

Структура дисертації Тітаренко О.М. є загальноприйнятою і включає: 
вступ (5 с.), розділ 1 «Природні кормові угіддя Правобережного Лісостепу, 
їхній стан і загрози в умовах техногенезу (огляд літератури)» (22 с.), 
розділ 2 «Умови, програма та методика досліджень» (17 с.), розділ 3 «Вміст 
важких металів в екосистемах природних лук Вінниччини за загального 
фонового забруднення» (18 с.), розділ 4 «Загрози забруднення лучних угідь 
важкими металами в умовах локального впливу транспорту» (21 с.), розділ 5



«Інтенсивність накопичення важких металів у злаково-бобовій рослинності 
нормальних суходолів за їх поверхневого та докорінного поліпшення» (25 с.), 
висновки і пропозиції виробництву (3 с.), список використаної літератури 
(28 с.) налічує 262 джерела, у тому числі 27 -  латиницею, 36 додатків (44 с.).

Робота ілюстрована 34 таблицями та 12 рисунками, містить список 
опублікованих праць за темою дисертації, протоколи проведення наукових 
дослідів, акти виробничої перевірки результатів наукової роботи, акти 
впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво та у 
навчальний процес. Робота викладена на 192 сторінках, з них 124 сторінки 
основний текст роботи.

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми, зв’язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами, мету та завдання досліджень, 
вказує об’єкт, предмет та методи досліджень, відображає наукову новизну та 
практичне значення досліджень, особистий внесок, апробацію результатів 
досліджень, публікації, обсяг та структуру дисертації. Усі структурні 
компоненти вступу викладені у рекомендованій ДАК послідовності.

Розділ 1 «Природні кормові угіддя Правобережного Лісостепу, 
їхній стан і загрози в умовах техногенезу» відображає тему дисертаційної 
роботи, зокрема, дається характеристика природних кормових угідь та їх 
рослинності, а також характеристику важким металам та небезпеці їх 
накопичення у рослинній сировині і продукції тваринництва.

У цілому у першому розділі, який викладено грамотно, чітко і у 
логічний послідовності, відображається стан відомих наукових результатів 
досліджень, а також визначені критичні питання, що потребують глибокого 
їх вивчення.

Розділ 2 «Умови, програма та методика досліджень». Дослідження 
проводились в умовах Східного Поділля на території Вінниччини. 
Програмою дослідження передбачено три напрямки досліджень, зокрема, 
вивчення інтенсивності накопичення важких металів у рослинності за 
фонового забруднення природних кормових угідь, у зоні локального 
забруднення від пересувних джерел та за поверхневого і докорінного 
поліпшення лук.

Розділ 3 «Вміст важких металів в екосистемах природних лук 
Вінниччини за загального фонового забруднення», в якому висвітлено 
питання, які показують сучасний стан рослинного біорізноманіття, 
концентрацію важких металів, коефіцієнт накопичення і коефіцієнт 
небезпеки в ньому важких металів в умовах абсолютних суходолів, 
нормальних суходолів та суходолів надмірного зволоження. Автором 
встановлено, що концентрація важких металів у ґрунтах абсолютних



суходолів у середньому на досліджуваних територіях коливалась по свинцю 
від 2,8 мг/кг до 3,0 мг/кг, по кадмію від 0,48 мг/кг до 0,50 мг/кг. Вміст важких 
металів у ґрунтах суходолів надмірного зволоження був по цинку в межах від 
17,2 мг/кг до 20,1 мг/кг, а по міді -  від 0,19 мг/кг до 0,21 мг/кг. Згідно з 
результатами досліджень концентрація свинцю та кадмію у рослинності в 
умовах абсолютних суходолів була в межах відповідно від 3,2 мг/кг до
4.1 мг/кг та від 0,13 мг/кг до 0,2 мг/кг. Найвищий рівень свинцю було 
виявлено у фітомасі територій, прилеглих до автодоріг обласного 
сполучення, а кадмію -  на територіях, прилеглих до доріг залізничного 
сполучення.

У розділі 4 «Загрози забруднення лучних угідь важкими металами 
в умовах локального впливу транспорту» автором досліджено 
інтенсивність накопичення, коефіцієнт накопичення та коефіцієнт небезпеки 
свинцю, кадмію, цинку та міді у рослинності природних кормових угідь в 
умовах локального забруднення ґрунтів від пересувних джерел. В результаті 
проведеного дослідження автором встановлено, що у зонах територій 
інтенсивних локальних емісій, де є суходільні низинні луки, у фітомасі 
природних кормових угідь, середній вміст свинцю, кадмію, цинку та міді 
становив, в умовах територій прилеглих до автодоріг: районного сполучення
4.1 мг/кг; 0,16 мг/кг; 10,1 мг/кг та 2,63 мг/кг; обласного сполучення 5,0 мг/кг; 
0,19 мг/кг; 11,3 мг/кг; та 2,76 мг/кг; залізничного сполучення 4,3 мг/кг; 0,27 
мг/кг; 17,1 мг/кг та 3,3 мг/кг. Перевищення ГДК виявлено у фітомасі за 
вмістом свинцю в умовах нормальних суходолів та суходолів надмірного 
зволоження відповідно у 1,04 раза і 1, 18 разів, а по кадмію -  у 1,1 раза лише 
в умовах суходолів надмірного зволоження.

У розділі 5 «Інтенсивність накопичення важких металів у злаково- 
бобовій рослинності нормальних суходолів за їх поверхневого та 
докорінного поліпшення» автором подано оцінку впливу поверхневого та 
докорінного поліпшення природних кормових лук на інтенсивність 
накопичення фітомасою важких металів. Встановлено, що концентрація 
свинцю і кадмію у вегетативній масі злаково-бобової травосумішки за 
докорінного поліпшення природних кормових лук знижувалась із першого 
року вегетації. Зокрема, в середньому за три роки вегетації при застосуванні 
фрезерування, звичайної оранки і внесення дефекату з азотно-фосфорно- 
калійними добривами, концентрація свинцю і кадмію знизилась відповідно у 
2,0 раза і 1,3 рази. За використання фрезерування, глибокої оранки та 
внесення дефекату і мінеральних добрив -  у 2,5 раза і 1,8 раза. У злаково- 
бобовій фітомасі упродовж трьох років вегетації природних кормових угідь у 
зоні локального їх забруднення за наступного поверхневого поліпшення



(дискування + внесення дефекату + ИРК) у злаково-бобовій фітомасі 
концентрація цинку підвищилася з 1,01 раза до 1,07 раза, міді від 1,01 разів 
до 1,02 рази. За докорінного поліпшення (оранка глибока + фрезерування на 
фоні внесення дефекату + КРК) концентрація знижувалась за вмістом цинку 
від 1,1 раз до 1,25 разів, та за вмістом міді від 1,02 раза до 1,55 раза.

Також встановлено, що поліпшення природних кормових угідь в 
умовах локального забруднення за рахунок звичайної оранки на фоні 
внесення гною й дефекату знижувала у злаково-бобовій фітомасі 
концентрацію свинцю від 2,46 раза до 3,8 разів і кадмію від 1,55 раза до 3,3 
разів, порівняно з аналогічною рослинністю, вирощеною без агрохімічного 
втручання у природні кормові угіддя.

Дисертаційна робота Тітаренко О.М. завершується висновками, які 
логічно випливають із проведених досліджень та пропозицій виробництву, 
що свідчить про практичне використання результатів дисертаційної роботи.

Разом з тим робота має ряд недоліків, а саме:
1. В переліку умовних позначень не коректне зазначення лише 

елементу живлення (И, Р, К), а в розшифруванні подається, що це 
азотне, фосфорне чи калійне добриво.

2. В пункті 4 мети варто було б зазначити що окрім агрохімічних 
способів відновлення природних кормових угідь, було досліджено 
ще й екологобезпечні органічні способи, а саме внесення дефекату з 
перегноєм.

3. В описі методики дослідження не варто перелічувати усі реагенти, 
що використовувались, достатньо подати посилання на відповідні 
ДСТУ, згідно яких визначались показники та концентрація важких 
металів, окремо по кожному елементу.

4. В розділі 5 немає пояснення, які саме процеси спричинили 
підвищення коефіцієнта накопичення важких металів у злаково- 
бобовій суміші за умови використання агрохімічних способів 
поліпшення кормових угідь.

5. У посиланні 58, списку використаної літератури, не варто 
об’єднувати різні ДСТУ для визначення різних елементів в одному 
джерелі, оскільки в додатках, де розміщені сканкопії результатів 
лабораторного дослідження чітко вказано, що це різні нормативні 
документи. Варто подати лише ті, які стосуються лише елементів- 
важких металів, про які йдеться в роботі.

6. Окрім того, в тексті трапляються технічні, стилістичні та 
орфографічні помилки, такі як «вологісний режим» (ст. 19),



«доступність рослин до поживних речовин» (ст. 98), ст. 38-39. в 
одному абзаці повторення терміну «важкі метали» - тавтологія.

Загальний висновок. Визначені зауваження не впливають на цінність 
виконання роботи. Дисертація Тітаренко Ольги Михайлівни є закінченою 
науковою працею, яка виконана особисто автором з використанням сучасних 
методик. Результати досліджень дозволяють розв’язати важливе наукове 
завдання -  вирішення в певній мірі проблеми виробництва високоякісної 
сировини рослинного походження, яку використовують в якості кормів для 
тваринництва.

Результати наукових досліджень досить повно викладені у 8 
представлених статтях, з них 7 - у  наукових фахових збірниках України, і 1 -  
у виданні, включеному до міжнародних науково-метричних баз, та 2 -  у 
матеріалах конференцій.

Зміст автореферат ідентичний змісту дисертації.
Оцінюючи в цілому теоретичний і науково-практичний рівень 

проведених і викладених в дисертації результатів експериментальних 
досліджень та значення отриманих даних для наукової, навчальної і 
виробничої діяльності вважаю, що дисертаційна робота «Нагромадження 
важких металів у фітомасі природних кормових угідь Східного Поділля» за 
формою, обсягом досліджень та змістом відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України -  п.9,11,12,13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. №567, щодо кандидатських дисертацій, а її автор Тітаренко 
Ольга Михайлівна на основі публічного захисту заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 
03.00.16 -  екологія.

Офіційний опонент: 
кандидат сільськогосподарських наук, 
в.о. доцента кафедри екології та агрономії 
Луцького національного технічного 
університету
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