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наукового керівника на дисертаційну роботу Павліченко Алли Іванівни 

Оптимізація структури вбирного комплексу та поживного режиму сірого лісового 

ґрунту в умовах тривалої післядії меліорантів», подана на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія

Павліченко Алла Іванівна навчалася в аспірантурі без відриву від 

виробництва Інституту землеробства НААН і виконувала дисертаційну роботу на 

тему, яка є актуальною для галузі сільського господарства -  присвячена 

впровадженню лужноземельних та біогенних елементів з сумісним 

застосуванням мінеральних, органічних добрив та меліорантів в умовах зони 

Полісся та Лісостепу України для поліпшення структури вбирного комплексу. 

Під час навчання вона самостійно і творчо працювала над написанням 

дисертаційного дослідження, ґрунтовно опановуючи обрану проблему.

Метою роботи було оцінити вплив агрогенних факторів, таких як фактори 

довготривалого вапнування, застосування різних систем удобрення (мінеральної, 

застосування сидератів, побічної рослинної продукції, органо-мінеральної) на 

зміни, які відбуваються у ґрунтово-вбирному комплексі з метою оптимізації 

структури ГВК сірого лісового ґрунту та знаходження оптимальних варіантів 

відтворення ефективної і потенційної родючості, впливу системи удобрення та 

хімічної меліорації на гранулометричний склад ґрунту, вміст і запаси гумусу та 

його якісний склад і трансформацію зміни лабільних і стабільних пулів гумусу 

спрямованих на процеси гуміфікації, різні форми ґрунтової кислотності і 

алюмінію, вміст і співвідношення Са та М§, регулювання і відтворення в ґрунті 

різних форм поживних речовин.

Для досягнення поставленої мети програмою досліджень передбачалося 

вирішити такі завдання:

встановити кількісні параметри показників фізико-хімічних 

властивостей, за яких забезпечується збереження досягнутого рівня родючості



фунту, на основі вивчення потенційної, актуальної, обмінної та гідролітичної 

кислотності, вмісту обмінних основ (Са і М§), рухомого алюмінію і поживних 

речовин, мікроелементів і важких металів;

обґрунтувати меліоративну ефективність поєднання різних доз 

добрив за сумісного застосування біогенних і лужноземельних елементів і 

меліорантів для збереження родючості грунту.

виявити комплексний вплив добрив, післядії меліоративних заходів 

та генетичних особливостей на стан родючості і запаси гумусу в профілі сірого 

лісового грунту;

визначити кількісні та якісні зміни вмісту та запасу гумусу, залежно 

від доз мінеральних і органічних добрив, сумісного застосування біогенних і 

лужноземельних елементів і доз вапна в кореневмісному шарі грунту;

виявити особливості взаємозв’язку вмісту гумусу з фізико-хімічними 

та агрохімічними показниками ґрунту, залежно від системи удобрення;

розрахувати економічну й енергетичну ефективність агрохімічних 

заходів на сірих лісових грунтах.

Індивідуальний план роботи в аспірантурі виконано вчасно в повному обсязі. 

А. І. Павліченко зарекомендувала себе як людина з науковим мисленням, 

небайдужа та досвідчена, про що свідчить її дисертація. Дисертантка успішно 

зуміла використати свій потенціал і виконати роботу.

В процесі роботи над дисертацією Павліченко А.І. ознайомилася з останніми 

досягненнями в грунтознавстві, освоїла методи визначення вмісту: гумусу, 

гумінових та фульвокислот, мікро та макроелементів, опанувала сучасні 

методики досліджень. Дисертантка обробила достатню кількість науково- 

практичної літератури вітчизняних та іноземних видань, у чому йому неабияк 

допомогло вільне володіння англійською мовою. Алла Іванівна широко 

використовувала комп’ютерні технології під час оброблення експериментальних 

даних та оформлення роботи. Проявила здатність самостійно планувати та 

ставити науковий експеримент, опрацьовувати, аналізувати та обгрунтовувати



результати досліджень, логічно зв’язувати отримані висновки з науковими 

розробками. В цілому, оцінюючи роботу за змістом, можна зробити висновок, що 

Павліченко А.І. зуміла реалізувати поставлені в ній мету і завдання.

Дисертанткою на основі проведених досліджень здійснено аналіз та 

узагальнення одержаних результатів, сформульовано науково обгрунтовані та 

логічні висновки, подано рекомендації. Дисертація викладена на 220 сторінках 

друкованого тексту, містить 19 таблиць, 13 рисунків, 25 додатків. Складається зі 

вступу, 8 розділів, загальних висновків, рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. За темою дисертації опрацьовано 306 наукових літературних 

джерел, в тому числі 25 -  латиницею.

Дисертаційна робота достатньо апробована на науково-практичних 

конференціях. За результатами роботи опубліковано 12 наукових праць ( 4 - у  

фахових виданнях України, 1 - у  науковому виданні України, 7 -  матеріали 

конференцій).

Вважаю, що Павліченко А.І. цілком сформувалася як науковець, 

підтвердженням чого є не тільки дисертаційна робота, але й її публікації у 

фахових науково-практичних журналах, виступи на наукових конференціях, 

круглих столах. Враховуючи, що дисертаційна робота є актуальною для галузі 

сільського господарства, має наукову новизну і практичну цінність. Підготовлена 

дисертаційна робота «Оптимізація структури вбирного комплексу та поживного 

режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів» 

є завершеною науковою працею, відповідає вимогам до дисертації, а Павліченко 

Алла Іванівна цілком заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 201 -  Агрс
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