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ШОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Білоконської Оксани Михайлівни за темою 
«Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх 

інтродукції в агроценози огірка {Cucumis sativus L.)» 
на здобуття ступеня доктора філософії 

галузь знань -  «Аграрні науки та продовольство» 
спеціальність -  201 «Агрономія»

Актуальність теми дисертації.

Огірок -  однорічна культура з родини СисигЬіїасеае. Плоди огірка є цінною 

дієтичною овочевою продукцією, оскільки багаті на вітаміни, вуглеводи, 

ферменти, азотисті речовини, органічні кислоти та мікроелементи. Для отримання 

додаткової якісної овочевої продукції доцільною є бактеризація корисними 

ґрунтовими мікроорганізмами, яка відбувається за рахунок інокуляції насіння. 

При цьому утворюється асоціація між рослиною та мікроорганізмом, яка має 

вагомий вплив на ріст та розвиток культур.

Важливим питанням є виживаність мікроорганізмів на насінні до моменту 

висіву його в ґрунт, адже під час інтродукції в агроценози у бактерій не завжди є 

час для адаптації до нових умов навколишнього середовища. У той же час дія 

стресових факторів, таких як висока або низька температура, ультрафіолетове 

випромінювання, активує захисні властивості мікроорганізмів. На сьогодні 

існують лише фрагментарні відомості щодо вивчення впливу факторів 

зовнішнього середовища (зокрема, температури, УФ - випромінювання) на 

корисні ґрунтові мікроорганізми, нанесені на насіння огірка.



Бактерії роду АгоїоЬасґег здатні утворювати цисти, які стійкіші до дії 

несприятливих факторів середовища, на відміну від вегетативних клітин, що 

можна використати для підвищення ефективності бактеризації. Також досягти 

підвищення стійкості азотобактера можна за дії органічних речовин, які сприяють 

виживаності мікроорганізмів.

У зв’язку із вищезазначеним дослідження впливу факторів зовнішнього 

середовища на життєздатність та функціональну активність бактерій роду 

АгоїоЬасіегзг. завчасної та передпосівної інокуляції насіння огірка є важливим і 

актуальним науковим завданням, на вирішення якого спрямовані дослідження за 

темою дисертаційної роботи.

Дисертація виконана впродовж 2016-2020 рр. в межах тематики лабораторії 

фізіології мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН, за завданням «Дослідити особливості 

переходу діазотрофів у стан спокою за дії речовин різного хімічного складу» 

(№ ДР 011би003073)за ПНД НААН«Сільськогосподарська мікробіологія».

1. Наукова новизна досліджень та отриманих результатів.

Вперше досліджено вплив факторів зовнішнього середовища та дії хімічних 

речовин на бактерії роду АгоіоЬаіїег, нанесені на насіння огірка за передпосівної 

та завчасної обробки. Встановлено закономірність: у всіх досліджуваних штамів 

азотобактера за сумісного використання з полісахаридно-білковим 

комплексом(ПБК) збільшується термін зберігання клітин на насінні за дії 

негативних факторів зовнішнього середовища.

Селекціоновано активний штам АгоїоЬасіег скгоососсит 2.1, який 

характеризується високою азотфіксувальною активністю, вищою за позитивний 

контроль (консорціум А. скгоососситі А. уіпеїапсіі М-70/2) на 36,7 % та 

позитивним впливомна рослини огірка.

Досліджено особливості впливу завчасної та передпосівної обробки насіння 

інокулянтами на основі бактерій роду АгоіоЬаіїег, застосованих окремо та в 

комплексі з ПБК, на азотфіксувальну активність у кореневій зоні рослин огірка та 

продукційний процес культури.



Виявлено, що за завчасної і передпосівної обробки насіння огірка 

інокулянтами на основі бактерій роду АгоіоЬасіег у рослинах простежуються 

морфологічні зміни, якими визначається проходження в рослинах ростових 

процесів.

Розроблено науково обґрунтовані економічно та енергетично доцільні 

заходи із застосування інокуляції насіння бактеріями роду АгоіоЬаіїег сумісно з 

ПБК у технології вирощування огірка, які дозволяють на 36,7 % підвищити 

врожайність цієї овочевої культури відносно контролю та на 18,7% відносно 

позитивного контролю (консорціуму А. скгоососситі А. уіпеїапсіі М-70/2).

2. Теоретичне значення отриманих результатів.

Розширено знання про використання інокулянтів на основі 

азотфіксувальних мікроорганізмів роду АгоіоЬасїег для завчасної обробки 

овочевих рослин.

Сформовано уявлення про залежність збереженості бактерій інокулянта на 

насінні від впливу факторів зовнішнього середовища (температура, 

ультрафіолетове випромінювання).

Науково обґрунтовано використання А. скгоососсит 2.1 сумісно з 

полісахаридно-білковим комплексом, що дозволяє здійснювати завчасну обробку 

насіння огірка (за 3 місяці до висіву).

Отримані результати поглиблюють базовізасади інокуляції насіння 

сільськогосподарських культур.

3. Практичне значення отриманих результатів.

Отримано новий високоефективний штам А скгоососсит 2.1 для одержання 

бактеріального добрива. Даний штам характеризується вищою азотфіксувальною 

активністю відносно консорціуму -А. скгоососситі А. уіпеїапсііі М-70/2, який 

використовують для бактеризації овочевих рослин.

Доведено доцільність використання для інокуляції насіння огірка цист 

бактерій роду Аго№ЬасІег.

Запропоновано використання новогоефективного штамуА скгоососсит 2.1 

для бактеризації огірка, який пройшов виробниче випробування на дослідній



станції «Маяк»Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Бактеризація 

забезпечує приріст урожайності 21,1%.

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій.

Одержані експериментальні дані є достовірними, що підтверджується 

використанням інструментальних методів досліджень та математично- 

статистичної обробки за допомогою програмного пакету Microsoft Excel. Робота 

виконана на належному науково-методичному рівні з використанням сучасних 

методів дослідження (мікроскопічних, спектрофотометричних,

газовохроматографічних).

Усі експериментальні дослідження проведені О. М. Білоконською особисто. 

Наукові положення, висновки і пропозиції виробництву аргументовані 

результатами власних експериментальних даних, узгоджуються з метою та 

завданнями роботи. Результати польових дослідів одержані протягом трьох років. 

Отримані дані належним чином документовані.

Анотація відповідає змісту дисертаційної роботи.

5. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях.

Результати дослідження висвітлені в 10 друкованих працях: 4 статті ( 3 - у  

фахових наукових виданнях України, 1 -  у періодичному іноземному науковому 

виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз Scopus та 

WebofScience), 6 тез доповідей у збірниках матеріалів всеукраїнських 

конференцій. Опубліковані роботи висвітлюють отримані експериментальні дані і 

висновки дисертації.

Список публікацій за темою дисертації:

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Білоконська О.М., Козар С.Ф, Євтушенко Т.А., Усманова Т.О. Збереженість

бактерій роду Azotobaeterno, насінні Cucumissativus L. за дії різних

температур. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 27. С. 11-17.

(Здобуеачем здійснено експериментальні дослідження з вивчення впливу



температури на бактерії, нанесені на насіння, мікробіологічні посіви та 

визначення чисельності життєздатних мікроорганізмів, написання 

статті).

2. Білоконська О.М. Вплив ультрафіолетового випромінювання на 

життєздатність вегетативних клітин і цист Azotobacter chroococcum 2.1. 

Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 86-91. (Здобувачем 

здійснено експеримент з вивчення впливу ультрафіолетового 

випромінювання на бактерії нанесені на насіння, мікробіологічні посіви та 

визначення чисельності життєздатних мікроорганізмів, написання 

статті).

3. Білоконська О. М., Халеп Ю.М., Козар С.Ф. Економічна та енергетична 

ефективність бактеризації A. chroococcum 2.1 при вирощуванні огірка. 

Агроекологічний журн. 2020. Вип. 2. С. 69—76. (Здобувачем було сплановано 

та проведено польові досліди, узагальнено отримані результати, написання 

статті).

Стаття у періодичному науковому виданні держави, яка входять до

Європейського Союзу:

4. OksanaBilokonska, SerhiiKozarViabilityoMzotobacTerc/zraoœccwmlMB В-7836

andtheirinfluenceoncucumberproductivity. AnaleleUniversitatiidinOradea,

FasciculaBiologie. 2020. Vol. XXVII, № 2. P. 111-115. (Здобувачем здійснено 

експериментальні дослідження з вивчення впливу штаму Azotobacter 

chroococcum ІМВ В-7836(2.1) на продуктивність огірка, написання 

статті).

Матеріали конференцій:

5. Білоконська О.М., Козар С.Ф., Євтушенко Т.А., Усманова Т.О. Збереженість 

Azotobacter chroococcum М-70 на насінні огірка за дії різних температур. 

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали 

XII наук. конф. молодих вчених (м. Чернігів, 24-25 жовтня). Чернігів, 2017. 

С. 13-14. (Здобувачем вивчено вплив температури на збереженість 

азотобактера, написання матеріалів).



6. Білоконська О.М., Козар С.Ф. Новий штам азотобактера для підвищення 

врожайності огірка. Матеріали XIII наук. конф. молодих вчених, 

присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних 

наук України (м. Чернігів, 24-25 жовтня). Чернігів, 2018. С. 29-31.

(Здобувачем вивчено вплив штаму азотобактера на врожайність огірка, 

написання матеріалів).

7. Білоконська О.М. Впливнового штаму азотобактера на

продуктивністьогірка. МатеріалиУІІ Всеукраїнськоїнауково-

практичноїконференціїмолодихвчених

« Акту альніпроблемиагропромисловоговиробництваУ країни: теорія,

практика, інновації» (с. Оброшине, 6 листопада). Львів-Оброшине, 2018. С. 

7-8. (Здобувачем досліджено вплив азотобактера на продуктивність 

огірка, написання матеріалів).

8. Білоконська О.М., Козар С.Ф. Азотфіксувальна

активтстьАгоїоЬасіегскгоососсит2Л за інтродукції в агроценоз огірка. 

Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології. Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції ( м. Чернігів, 4-5 

вересня). Чернігів, 2019. С. 38-40. (Здобувачем визначено вплив бактеризації 

та потенційну нітрогеназну активність кореневої зони огірка, написання 

матеріалів).

9. Білоконська О.М., Козар С.Ф. Життєздатність бактерій 

АгоїоЬасіегскгоососситІМВ В-7836 та їх вплив на продуктивність огірка. 

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві. Матеріали 

XIV наукової -  конференції молодих вчених (м. Чернігів, 27-28 жовтня). 

Чернігів, 2020. С. 120-121. (Здобувачем визначено вплив азотобактера на 

продуктивність огірка, написання матеріалів).

10. Білоконська О.М., Кравченко Н.О., Козар С.Ф.Оцінка 

яеиатогенностіАгоіоЬасіегскгоососситІМВ В-7836. Мікробіологія в



сучасному сільськогосподарському виробництві. Матеріали XIV наукової -

конференції молодих вчених (м. Чернігів, 27-28 жовтня). Чернігів, 2020.

С.63-66. (Здобувачем визначено вплив азотобактера на здатність, щодо

інвазії у  внутрішні органи теплокровних тварин, написання матеріалів).

Співавтори опублікованих праць не претендують на результати досліджень.

6. Апробація результатів дисертації.

Матеріали роботи були представлені на звітних сесіях Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН; 

ХІІнауково-практичцій конференції "Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві" (Чернігів, 24-25 жовтня 2017 року); 

VII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України: теорія, практика,

інновації»;Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

України, (Оброшине, 6 листопада 2018 року);ХІІІнауково-практичній конференції 

"Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві" (Чернігів, 24- 

25 жовтня 2018 року); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології» Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

України (Чернігів, 4-5 вересня 2019 року);ХІУнауковій -  конференції молодих 

вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» 

(Чернігів, 27-28 жовтня 2020 року).

7. Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

На підставі розгляду дисертації, наукових публікацій, у яких висвітлено 

основні наукові результати дисертації, а також за результатами засідання 

фахового семінару (протокол №1 від 05 лютого 2020р.) встановлено, що 

дисертаційна робота характеризується логічною послідовністю, завершеністю 

викладу матеріалів, чітким формулюванням основних наукових положень та



висновків, що висвітлюють актуальну тему і мають вагоме теоретичне та 

практичне значення для галузі «Аграрні науки та продовольство».

Дисертація Білоконської Оксани Михайлівни за темою: «Життєздатність та 

функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози 

огірка (Cucumis sativus L.)» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, 

виконаною здобувачем особисто, містить наукові положення, нові науково 

обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати,які вирішують наукове 

завдання щодо збереження життєздатності та функціональної активності бактерій 

роду Azotobacter за впливу факторів зовнішнього середовища для їх інтродукції в 

агроценози огірка та регулювання продукційного процесу культури.

Опубліковані наукові праці повністю передають зміст дисертації

Враховуючи відповідність дисертаційної роботи Білоконської Оксани 

Михайлівни «Життєздатність та функціональна активність бактерій роду 

Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка (Cucumis sativus L.)» вимогам, 

передбаченими Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 

№ 26 тапунктом 1 ОПорядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06 березня 2019 р. № 167,рекомендувати дисертаційну роботу до захисту у 

спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю -  201 «Агрономія».
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