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Зауваження і побажання до розділу 5: 

- у тексті 5 розділу зустрічаються неточності та граматичні помилки; 

- наведені дисертантом результати наукових досліджень у 5 розділі можуть 

бути використані для органічної технології вирощування помідора в умовах 

Південного Степу України. 

У розділі 6 «Економічна та енергетична ефективність вирощування 

помідора розсадним способом у відкритому ґрунті за органічного виробництва» 

здобувач Карпенко Костянтин Макарович розкриває питання економічної 

ефективності вирощування помідора за використання антистресового регулятора 

росту АКМ та біопрепаратів Азотофіт-р і Фітоцид-р. 

Автором економічно розраховано ефективність застосування препаратів 

АКМ та Азотофіт-р, де було отримано умовно чистий прибуток на рівні 112,8 -

113,6 тис. грн/га, рівень рентабельності - 77%, окупність додаткових витрат - 7 

разів. Одночасно, проаналізовано ефективність застосування різних елементів 

технології через розрахунок коефіцієнта біоенергетичної ефективності. 

Біоенергетичний коефіцієнт вирощування помідора від застосування препаратів 

АКМ і Азотофіту-р підвищується з 6,6 до 8,7; Фітоциду-р - до 7,5, що свідчить 

про високий рівень біоенергетичної ефективності. 

Результати експериментальних досліджень даного розділу опубліковано 

здобувачем у 1 статті. Список використаних джерел нараховує 35 найменувань. 

Зауваження і побажання до розділу 6: 

- у тексті зустрічаються неточності та граматичні помилки; 

- висновки конкретні, які висвітлюють ефективність застосування елементів 

технології вирощування помідора. 

Висновки мають відповідне наукове і економічне обґрунтування, які 

спрямовані на вирішення наукового завдання щодо органічної технології 

вирощування помідора в умовах Південного Степу України. Автор отримав 

експериментальний матеріал, який уможливив сформувати вагомі положення 

дисертації, висновки та пропозиції виробництву. 
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Загальний висновок. Дисертація Карпенка Костянтина Марковича є 

закінченою, самостійною науковою працею, виконана на актуальну тему, 

проведені дослідження мають відповідне теоретичне і практичне значення, як для 

науки, так і для виробництва. Тема дисертаційної роботи і представлені матеріали 

досліджень відповідають паспорту спеціальності 06.01.06 - овочівництво. 

Незважаючи на вказані зауваження та побажання вважаю, що за 

актуальністю, елементами новизни, практичним значенням і рівнем досліджень 

дисертаційна робота відповідає вимогам пункту 9, 11, 12 «Порядок присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор Карпенко 

Костянтин Маркович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук з спеціальності 06.01.06 - овочівництво. 
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