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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Тітаренко Ольги 

Михайлівни на тему: «Нагромадження важких металів у фітомасі 
природних кормових угідь Східного Поділля», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

03.00.16 -  екологія

Актуальність теми. Дисертаційна робота Тітаренко О.М. присвячена 

дослідженням впливу техногенного навантаження на рослинне 

біорізноманіття природних кормових угідь. На сьогодні недостатньо вивчено 

особливості накопичення важких металів у рослинному біорізноманітті за 

різного техногенного навантаження на природні кормові угіддя. 

Пріоритетність таких завдань викликана соціальним фактором зниження 

техногенного впливу на населення через перешкоджання трансформації 

токсикантів забруднення у рослинній кормовій сировині. Тому, дослідження 

та розробка рекомендацій щодо зниження інтенсивності забруднення РЬ, Сб, 

2п, Си рослинного біорізноманіття за різного техногенного навантаження є 

особливо актуальним завданням для розвитку сільського господарства.

Дослідження проведені в рамках програми науково-дослідної 

програми Вінницького національного аграрного університету «Особливості 

формування продуктивності сільськогосподарських культур у системі 

типової сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного 

України» на 2017-2020рр. (номер державної реєстрації 0117Ш03145).

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведено оцінку 

інтенсивності забруднення рослинного біорізноманіття абсолютних 

суходолів, нормальних суходолів та суходолів надмірного зволоження 

низинних лук Східного Поділля РЬ, Сб, 2п та Си в умовах різного 

техногенного навантаження. Встановлено, що за корінного поліпшення 

природних кормових угідь суходільних низинних лук, порівняно з 

поверхневим, в умовах локального забруднення спостерігалась нижча
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інтенсивність накопичення різнотрав’я важкими металами вже на 1-му році 

вегетації. Автором встановлено високу ефективність зниження вмісту 

свинцю та кадмію у злаково-бобовій травосуміші внаслідок внесення 

дефекату й перегною на фоні докорінного поліпшення природних кормових 

угідь.
Практичне значення одержаних результатів. Оптимізація способів 

поліпшення природних кормових угідь в умовах локального техногенного 

навантаження забезпечує зниження інтенсивності накопичення важких 

металів у фітомасі природних кормових лук, що підтверджено результатами 

виробничої перевірки та впроваджені у ФГ «Дзялів», с. Кам'яногірка 

Жмеринського району Вінницької області та СФГ «Володимир», с. Шершні 

Тиврівського району Вінницької області. Результати наукових досліджень 

автора використовуються у навчальному процесі Вінницького національного 

аграрного університету для викладання дисциплін «Техноекологія», 

«Сільськогосподарська екологія» при підготовці фахівців зі спеціальності 

101 «Екологія».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Структура, зміст дисертації, 

результати проведених досліджень їх аналіз і узагальнення, висновки та 

рекомендації виробництву свідчать, що дисертація спрямована на вирішення 

конкретної проблеми.

Цифровий матеріал дисертаційної роботи статистично оброблено, 

проаналізовано, аргументовано, узагальнено, тому наукова інформація, що 

одержана дисертанткою не викликає сумніву.

Висновки і пропозиції виробництву логічно виходять із результатів 

досліджень, глибоко і всебічно обґрунтовані, мають безперечну цінність для 

сільськогосподарської науки та виробництва.

Кількість і об’єм публікацій є достатній для проведення захисту 

дисертації, оскільки автором опубліковано 8 наукових праць, з яких 7 у 

наукових фахових виданнях, 1 у виданнях, включених до міжнародних
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науково-метричних баз та 2 -  матеріали конференцій. Опубліковані 

матеріали повністю висвітлюють зміст дисертації.

Загальна оцінка окремих розділів дисертації. Дисертація складається 

зі вступу, огляду літератури, методики та основних методів досліджень, 

результатів досліджень, висновків та пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел та додатків. Викладена на 192 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 34 таблиці, 12 рисунків, 36 додатки.

Список використаних джерел включає 262 найменувань, у тому числі -  

27 латиницею.

Структура дисертації відповідає вимогам ДАК України.

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено її мету, завдання, 

об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

роботи, подано дані про апробацію і впровадження результатів досліджень .

У першому розділі в межах 3-х підрозділів дисертанткою зроблений 

аналіз сучасної класифікації природних кормових угідь, агроекологічні 

характеристики грунтів та їх рослинності, а також їх використання як 

джерела фітомаси для тваринництва. Охарактеризовані джерела 

техногенного забруднення природних кормових угідь важкими металами. 

Наведені дані про нагромадження важких металів рослинністю та перехід їх 

в продукцію тваринництва -  м’ясо та молоко. Показані наслідки 

забруднення природнього середовища важкими металами в напрямку 

захворювання населення.

У другому розділі представлено умови, програму та методики 

досліджень. Методики досліджень підібрані з урахуванням сучасних 

досягнень та класичних тверджень, вони викладені логічно, послідовно, із 

посиланням на першоджерела. Інформація розділу достатня і відповідає 

встановленим вимогам.

Третій розділ побудований послідовно, кожен підрозділ завершується 

коротким висновком і логічно продовжує попередній. Наведені дані у розділі 

висвітлюють результати вивчення інтенсивності забруднення грунтів та
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фітомаси природних кормових угідь в умовах абсолютних суходолів, 

нормальних суходолів та суходолів надмірного зволоження за загального 

фонового забруднення.

Виявлено, що найвищою концентрацією важких металів 

характеризувались ґрунти суходолів надмірного зволоження, однак 

перевищень ГДК по свинцю, кадмію, цинку та міді не виявлено.

Встановлено, що концентрація важких металів у фітомасі природних 

кормових лук була найвищою в умовах суходолів надмірного зволоження 

порівняно з абсолютними суходолами та нормальними суходолами. Однак, 

концентрація важких металів у фітомасі не перевищувала ГДК.

У четвертому розділі відображено рівень накопичення у ґрунтах та 

фітомасі природних кормових угідь в умовах локального техногенного 

навантаження від пересувних джерел забруднень. Автором встановлено, що в 

зоні локального забруднення в межах пересувних джерел забруднень у 

фітомасі природних кормових угідь виявлено перевищення ГДК по свинцю 

лише на територіях, прилеглих до автодоріг міжобласного сполучення, 

нормальних суходолів у 1,04 рази та суходолів надмірного зволоження у 1,18 

рази. Концентрація кадмію, цинку та міді у фітомасі природних кормових 

угідь була в межах ГДК.

П ’ятий розділ охоплював вивчення інтенсивності накопичення 

важких металів у ґрунтах і фітомасі природних кормових лук за їх 

поверхневого та докорінного поліпшення. Внаслідок проведення досліджень 

автором встановлено певні зміни у накопиченні важких металів у злаково- 

бобовій рослинності за поверхневого та докорінного поліпшення природних 

кормових лук.

Зокрема, одержані результати досліджень свідчать, що інтенсивність 

накопичення у злаково-бобовій рослинності свинцю і кадмію знизилась при 

використанні дискування внесення дефекату і ИРК добрив відповідно у 1,06 

рази і 1,07 рази; за фрезерування, внесення дефекату і МРК добрив у 1,7 рази 

і 1,1 рази; за фрезерування, оранки звичайної, внесення дефекату і МРК
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добрив у 2,0 рази і 1,3 рази; за фрезерування, оранки глибокої та внесення 

дефекату і ІЧГРК добрив у 2,3 рази і 1,5 рази порівняно з аналогічним 

травостоєм, вирощеним без поліпшення природних кормових угідь.

Високий рівень зниження накопичення важких металів у злаково- 

бобовій рослинності виявлено за органічного удобрення природних кормових 

лук. Так, на третій рік вегетації злаково-бобової рослинності за удобрення 

природних кормових лук дефекатом і перегноєм на фоні фрезерування та 

звичайної оранки накопичення свинцю і кадмію знизилось відповідно у 3,8 

та 3,3 рази.

Авторка зуміла взаємопов'язати одержані результати досліджень для 

доведення завершеності поставленої мети і правильності вибору досліджень.

Висновки та пропозиції виробництву експериментально обґрунтовані та 

випливають із результатів досліджень.

Дисертація написана державною мовою на достатньо високому рівні, 

грамотно і кваліфіковано.

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу О. М. Тітаренко позитивно, 

слід вказати і на деякі загальні зауваження і побажання:

- У переліку праць авторки немає матеріалів чи тез двох конференцій, у 

яких дисертантка брала участь;

- У бібліографічному списку зустрічаються помилки;

- Зроблений глибокий аналіз власних експериментальних досліджень, 

але не завжди вони порівняні з результатами інших дослідників;

- У табл. 2.3 (Ст. 49) не вказано одиниці виміру для елементів живлення:

- Таблиця 2.4. (Ст. 54). Відсутня назва таблиці. У першій колонці мають 

бути не досліди, а варіанти. Дослід не може бути варіантом, тому що варіант 

є складовою досліду;

- Теж саме стосується табл 2.5 на Ст. 55. Крім того дискусійною є схема 

досліджень із двома варіантами;

- Ст. 66. Табл.3.4. Ст. 67. Табл. 3.5. Немає одиниць виміру концентрації 

свинцю, кадмію, цинку та міді. Подібне в інших таблицях;
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Ст. 115., Ст. 117., Ст.118. Замість варіантів у таблицях подано: 

контроль, дослід, заходи - а потрібно в таблицях показати варіанти;

У "Пропозиціях виробництву" потрібно було вказати норми внесення 

дефекату, перегною, добрив.

Загальний висновок. Вважаю, що вказані зауваження не знижують 

наукової та практичної цінності проведених досліджень і основних висновків 

дисертаційної роботи. Дисертація Тітаренко Ольги Михайлівни на тему 

«Нагромадження важких металів у фітомасі природних кормових угідь 

Східного Поділля» є закінченою науковою працею, виконана з 

використанням сучасних методик відповідно до встановлених вимог.

Результати можуть бути використані в господарствах, що 

спеціалізуються на органічному виробництві продукції тваринництва, в 

подальшій науковій роботі та у навчальному процесі.

Автореферат у повній мірі відображає основні положення дисертації.

Дисертаційна робота має внутрішню послідовність, написана логічно, 

грамотно. За формою, обсягом досліджень та змістом відповідає вимогам 

ДАК п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., 

№ 567, 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,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН,


