
 
ВІДГУК 

 
офіційного опонента на дисертаційну роботу ТИМЧУКА ІВАНА 

СТЕПАНОВИЧА „Агроекологічна оцінка капсульованих мінера-

льних добрив  в умовах заходу України”, поданої до спеціалізованої 

Вченої ради К 36.814.04 у Львівському національному аграрному уні-

верситеті на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-

ських наук  за спеціальністю 03.00.16 – екологія 

 

Актуальність роботи. Мінеральні добрива є одним з найефективні-

ших засобів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та по-

ліпшення якості продукції землеробства. Однак вони істотно впливають на 

навколишнє природне середовище, особливо унаслідок забруднення екосис-

тем хімічними агентами, потрапляючи  у грунт, водойми, в атмосферу, сіль-

ськогосподарську продукцію. 

Зменшити рівень негативного впливу мінеральних добрив на довкілля 

можна використанням нових форм добрив пролонгованої дії. Їх особливість 

полягає у подовженні тривалості дії хімічних агентів упродовж періоду веге-

тації культур, зменшенні норм і частоти внесення, а також запобіганні мігра-

ції елементів живлення за межі малого біотичного циклу системи удобрення 

агроекосистеми і потраплянню до інших компонентів ландшафту. Вони та-

кож запобігають зменшенню змиву і вимиванню поживних речовин дощови-

ми, талими та ґрунтовими водами.  

Тому дослідження екологічності і агрономічної ефективності розроб-

лених капсульованих мінеральних добрив під польові й овочеві культури за 

умов достатнього зволоження й інтенсивного землеробства в західній частині 

України є актуальним завданням сьогодення. 

Саме науковому обґрунтуванню шляхів розв’язання зазначеної про-

блеми присвячена дисертаційна робота Тимчука І. С. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано у  

Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства 

освіти і науки України упродовж 2012 - 2014 pp. і були складовою  
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частиною науково-дослідних робіт кафедри екології та збалансованого 

природокористування Національного університету „Львівська політех-

ніка” „Масообмін в системах з твердою фазою” і виконана на замов-

лення Міністерства освіти і науки України (2013 р.) відповідно до нау-

ково-технічної програми „Капсулювання мінеральних добрив з метою 

забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища” (номер 

державної реєстрації 0108U001392)  

Мета дослідження полягала у встановленні закономірностей форму-

вання врожаю польових і овочевих сільськогосподарських культур на різних 

типах ґрунтів в умовах Західного Лісостепу України залежно від форм засто-

сування капсульованих форм мінеральних добрив, їх поведінка та ефектив-

ності в агроекосистемах.  

Практичне значення одержаних результатів полягало у ро-

зробленні системи конкретних технічних рішень щодо виготовлення 

мінеральних добрив, вкритих оболонкою різного складу, для застосу-

вання на різних типах ґрунтів західного Лісостепу України (темно-

сірий опідзолений, ясно-сірий опідзолений та дерново-підзолистий) в 

агротехнологіях вирощування польових і овочевих сільськогосподар-

ських культур. 

Результати дослідження передано до Інституту сільського госпо-

дарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук (с. 

Оброшино, Львівська обл.) для використання з метою удосконалення 

системи удобрення в існуючих агротехнологіях.  

Наукові результати дисертації адаптовано до навчального процесу 

підготовки фахівців з екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування у Національному університеті 

„Львівська політехніка” та мають практичне застосування у навчаль-

ному процесі під час викладання дисципліни „Агроекологія” на ка-

федрі екології та збалансованого природокористування. 

Особистий внесок здобувана. Автором особисто здійснено  
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інформаційний пошук, узагальнено наукові дані вітчизняної та інозем-

ної літератури щодо впливу різних видів капсульованих добрив на 

компоненти агроекосистеми. За безпосередньої участі автора розроб-

лено схему досліду, виконано польові і лабораторні дослідження, 

опрацьовано, систематизовано та узагальнено експериментальні дані , 

викладено основні положення дисертаційної роботи, підготовано до 

друку наукові праці за темою дисертації, сформульовано висновки і 

пропозиції виробництву, здійснено перевірку та науковий супровід 

впровадження розробки у виробництво. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота Тимчука Івана 

Степановича „Агроекологічна оцінка капсульованих  мінеральних до-

брив  в умовах заходу України” виконана у Національному універ-

ситеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України", 

подана у вигляді рукопису загальним обсягом 147 сторінок 

комп’ютерного тексту, вона складається із вступу, 4 розділів, 28 таб-

лиць, 43 рисунків, висновків, пропозицій виробництву, списку викори-

станої літератури (226 літературних джерел, у т. ч. 22 – латиницею) та 

2 додатків.  

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень . Наукові поло-

ження обґрунтовано, отримані результати вірогідні, мають наукову но-

визну, висновки мають наукову і практиичну значущість, підтверджені 

значним обсягом експериментального матеріалу, одержаного у процесі 

польових і лабораторних досліджень, виконаних з урахуванням су-

часних нормативних баз. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи.  

У вступі, який оформлено відповідно до чинних вимог і містить 

всі необхідні елементи, викладено актуальність теми дисертаційної ро-

боти, окреслено мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, науко-

ву новизну та практичне значення отриманих результатів, зазначено 

особистий внесок здобувача, відомості щодо апробації отриманих  
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результатів і перелік публікацій, структуру та обсяг дисертації. 

У розділі 1 „Вплив мінеральних добрив на агроекосистеми” 

/огляд літератури/, який викладено на 16 сторінках у 4-ох підрозділах 

(С.12-28) за результатами аналізу наукової і нормативної літератури 

визначено сучасні тенденції виробництва та використання мінеральних 

добрив для вирощування сільськогосподарських культур в Україні і 

світі, зроблено теоретичний аналіз поведінки традиційних мінеральних 

добрив в агроекосистемах та їх вплив на довкілля. 

Розкрито вплив мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту та 

можливі шляхи зменшення забруднення агроекосистем традиційних 

мінеральними добривами унаслідок заміни їх капсульованими добри-

вами пролонгованої дії. 

Висновки випливають з результатів аналізу значної кількості нау-

кової літератури. Однак, доцільно було б представити більше посилань 

на вітчизняні нормативні документи за останні 5 років.  

Загалом, огляд літератури викладено послідовно та  

аргументовано, що дозволило автору у повному обсязі охарактеризува-

ти проблему, пов’язану із збільшенням виробництва сільськогосподар-

ської продукції унаслідок ефективного використання мінеральних доб-

рив пролонгованої дії в Україні з мінімізованим негативним впливом на 

довкілля і визначити основні напрями наукового дослідження з обраної 

теми. 

У розділі 2 „Обʼєкти, матеріали і методи дослідження”, який 

складається із 7 підрозділів і займає обсяг 14 с. представлено програ-

му, методику та умови виконання дослідження. 

Заслуговує на увагу широкий спектр питань, які було вивчено для 

досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети та сучасний нау-

ковий інструментарій, який використано для цього.  

Розроблено структурно-логічну схему дисертаційного дослідження, 

подано характеристику матеріалів, які використано як сировину для створен-
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ня оболонки капсули, а також характеристику базового гранульованого доб-

рива (ГД) – нітроамофоски. Описано методику капсулювання та схему уста-

новки для покриття мінерального добрива водорозчинною капсулою, мето-

дику й схему польових агроекологічних досліджень. Адаптовано методики 

досліджень впливу капсульованих мінеральних добрив на кінетику росту ро-

слин та мікробіологічну активність мікрофлори ґрунту. 

Водночас, бажано було навести метеорологічні умови  

вегетаційних періодів вирощування сільськогосподарських культур і 

врахувати їх під час обговорення впливу різних чинників на їх  

урожайність. 

Загалом  матеріали розділу свідчать, що до розв’язання поставле-

них завдань було залучено широкий спектр сучасних наукових методів, 

і це є запорукою всебічної оцінки процесів в агроценозі і  

обґрунтування висновків. 

Розділ 3 „Оцінка впливу капсульованих мінеральних добрив  

на агроекосистеми”, який складається із 5-ти підрозділів і займає 44 

сторінок (С.38-82), присвячений опису експериментальних лаборатор-

них досліджень й оцінці впливу капсульованих мінеральних добрив 

(КД) на агроекосистеми. Автором на підставі аналізу іноземної і  

вітчизняної нормативної наукової літератури встановлено, що 

оцінювання потрібно здійснювати за використання загальних та 

спеціальних вимог. 

Наведено особливості формування частинки капсульованого  

добрива із використанням різного складу  капсулоутворюючої компо-

зиції в апараті з активною гідродинамікою і аналіз балансу внесення  

різних  видів  мінеральних добрив в агроекосистему та втрати їх у на-

вколишнє середовище, впливу капсульованих комплексних мінераль-

них добрив на ґрунтове середовище (зміну pH, уміст елементів живлен-

ня, мікрофлору), умови росту й розвитку польових і овочевих сільсько-

господарських культур, кінетику росту рослин  та якісні показники  
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вирощеної продукції.  

Встановлено, що вивільнення основних елементів живлення у ва-

ріантах застосування капсульованих добрив на 60-ту добу дослідження 

вивільнялося  P2O5 – на 10-24 мг/кг; K2O – на  3-13 мг/кг,  NO2  – на  8-

31 мг/кг ґрунту більше, ніж з гранульованого добрива. 

Зокрема встановлено, що найбільший  вплив на зміну  загальної 

чисельності  мікрофлори ґрунту  у  двох системах двох системах: 

„ґрунт-обриво” і „ґрунт-добриво-рослина”  виявлено у варіанті з капсу-

льованим добривом №2 – полістирол (60  %) + лігнін (20 %) + цеоліт 

(20 %). Оптимальні умови для ефективного розвитку  азотфіксуючої  

мікрофлори ґрунту  у  двох системах дослідження забезпечено у варіан-

ті з капсульованим добривом №3 – лігнін (45 %) + цеоліт (55 %).   

У варіантах застосування гранульованого добрива встановлено ін-

тенсивний ріст рослин  та їх видовження (на 10-й день дослідження  

висота рослин була на 72  % більшою порівняно до контролю)  у почат-

кові фази розвитку,  а  надалі  рослини  відставали у рості від рослин, 

підживлених капсульованими добривами (рослини  у варіанті з викорис-

танням капсульованого мінерального добрива №2 на 45 % вищі  порів-

няно з варіантом застосування гранульованого добрива).  

Водночас, автору доцільно більше уваги звернути на використан-

ня капсульованих мінеральних добрив пролонгованого впливу на ґрун-

тове середовище, умови життя рослин, якість продукції у системі біо-

логічного землеробства. Безперечно, отримані результати роботи бу-

дуть мати практичне значення. Для більш ефективного використання 

результатів дослідження необхідно розширити інформацію щодо спек-

тру дії цього виду добрив, норм і кратності внесення та ін. 

Безсумнівно, ці результати будуть мати  велике наукове та прак-

тичне значення, оскільки дають можливість змінити підходи щодо оці-

нки  мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві і окре-

слити шляхи їх застосування  в органічному виробництві. 



 7 

Розділі 4. „Ефективність застосування капсульованих мінера-

льних добрив в екосистемах польових і овочевих культур”, який 

складається із 7-ми підрозділів і займає 30 сторінок (С. 83-113) авто-

ром встановлено, що застосування капсульованих мінеральних добрив 

в агроекосистемах картоплі,  ячменю  ярого, сої, кукурудзи, моркви  та  

буряків столових збільшує коефіцієнт  засвоєння добрив рослинами у 

середньому на 4,4 %, втрати їх в гідросферу та атмосферу зменшують-

ся у середньому на 47,4  % (що  у  фізичній  масі  у посівах картоплі 

становить 106,3 кг/га,  ячменю  ярого, сої  і  кукурудзі  –  26,6 кг/га, 

моркви  і буряків столових – 79,7 кг/га), в отриманій продукції уміст 

нітратів залежно від виду внесених добрив не перевищував ГДК.  

За вирощування різних культур коефіцієнт ефективності викорис-

тання елементів живлення для капсульованих добрив у 2-4 рази вищий, 

ніж для гранульованих добрив, а також за внесення меншої кількості 

поживних речовин врожайність культур зростала.  

Найвищу ефективність забезпечує застосування  КД №1  у посівах  

сої; КД №2  –  у посівах  картоплі, ячменю  ярого, моркви  і буряків  

столових; КД №3 – у посівах кукурудзи. 

Аналіз великої кількості отриманого у розділі матеріалу та науко-

вої літератури дозволили зробити науково обґрунтовані висновки. 

Загалом, матеріал у розділі викладено логічно, висновки ґрунту-

ються на великому масиві отриманих експериментальних результатів, 

вони мають важливе наукове і практичне значення. 

Результати отриманого дослідження, що наведені у дисертації, 

достатньо повно викладені в опублікованих дисертантом наукових  

працях, апробовані на наукових форумах різних рівнів, семінарах, на-

радах. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць, з 

яких 4 статті у друкованих наукових фахових виданнях України, у тому 

числі 1 стаття у наукових періодичних виданнях інших держав, 5 ма-

теріалів і тез конференцій. 
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Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність вимо-

гам щодо дисертацій в Україні. Дисертаційна робота Тимчука Івана 

Степановича „Агроекологічна оцінка капсульованих мінеральних до-

брив  в умовах заходу України”, присвячена розв’язанню важливої на-

укової проблеми, а саме: розробленню теоретичних та практичних ос-

нов застосування капсульованих мінеральних добрив на найбільш по-

ширених типах грунтів у сільськогосподарських підприємствах захід-

ної частини України, де за певних екологічних умов вирощування 

польових і овочевих культур можна отримувати продукцію органічно-

го виробництва. 

За результатами теоретичних узагальнень і експериментальних 

досліджень обґрунтовано та розроблено  систему зменшення антропо-

генного навантаження на агроекосистеми, а саме втрат добрив у гідро-

сферу та атмосферу доцільно використовувати  капсульовані мінераль-

ні добрива пролонгованої дії.  

Результати дослідження можуть бути використані у господарствах 

різних форм власності на землю під час розроблення системи удобрен-

ня сільськогосподарських культур, а також сільськогосподарськими 

підприємствами, які планують здійснювати перехід до органічного ви-

робництва. 

Отримані в процесі дослідження наукові результати , висновки і 

пропозиції виробництву випливають із змісту роботи, ґрунтуються на 

значному масиві даних, отриманих та оброблених за  використання су-

часних наукових методів та підходів, мають наукову новизну і прак-

тичну цінність. Достовірність отриманих результатів підтверджена 

даними математичного аналізу. 

Робота написана літературною мовою, добре оформлена, містить 

достатню кількість табличного та ілюстративного матеріалу.  

Автореферат дисертації написано і оформлено відповідно  до ви-

мог Міністерства освіти і науки України. Вивчення та аналіз 
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опублікованих робіт і автореферату показали, що вони містять 

відповідний виклад основних положень і результатів дослідження, які 

відображені в дисертаційній роботі. 

Тема дисертаційної роботи і матеріали досліджень відповідають 

паспорту спеціальності 03.00.16 – екологія. 

За змістом і оформленням дисертаційна робота та автореферат 

Тимчука І. С. відповідають вимогам до кандидатських дисертацій.  

Поряд з позитивною характеристикою аналізу дисертаційної ро-

боти Тимчука І. С. вона, як і всяка творча наукова робота, не позбавле-

на недоліків, зауважень що стосуються окремих положень та оформ-

лення, які доцільно авторові врахувати у подальшій науковій роботі, і 

можуть слугувати підґрунтям для дискусії, зокрема: 

1. У авторефераті і у тексті роботи не вказано за які роки виконано до-

слідження і наведено результати? 

2. У досліді необхідно було подати агрохімічні показники родючості 

3-х типів ґрунту (вихідні показники на дату закладання досліду), то-

ді можна об’єктивно порівнювати їх у динаміці росту й розвитку до-

слідних культур ! 

3. Що Ви розумієте під поняттям „серія дослідів, де вони у Вас є?” 

4. У розділі 2 на С. 42 і 43 Ви не коректно вказуєте на те, що „Вами ро-

зроблено методику польових досліджень мінеральних добрив, кап-

сульованих композиціями різного складу, методика лабораторних 

досліджень,  метою  яких було встановлення впливу добрив на кіне-

тику росту рослин. Розроблена методика мікробіологічних дослі-

джень”. Можливо Ви мали на увазі схему дослідження, удоскона-

лення методики, адже загальноприйняті методики вже існують ! 

5. У висновках до розділу 3 (С. 80)  дисертації не достатньо відобра-

жено повноту і значущість отриманих результатів. У абзаці 2 не зро-

зумілий вислів „... рослинний покрив, а з прином часу цей вплив ні-

велюється”. 
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6. На С. 81 дисертації автор не коректно стверджує, що „Аналіз де-

струкції оболонки капсули в ґрунтовому середовищі показав, вона 

не має негативного впливу на структуру та якісні показники ґрун-

тів” без усякого експериментального матеріалу у самій роботі ! 

7. У науковій літературі прийнято використовувати терміни „фаза роз-

витку рослини” (етап органогенезу), а Ви послуговуєтесь терміном 

„етап”! 

8. Не вказано у тексті автореферату матеріали статистичного опрацю-

вання отриманих результатів дослідження? (у тексті дисертації на С. 

77, табл. 3,9; С. 88, табл. 4.3; С. 93, табл. 4,5; С.98, табл. 4,7; С. 104, 

табл. 4,9; С. 108, табл. 4.12 та ін.)  наведено НІР 05, але не викорис-

тано результати для пояснення; нема у додатках результатів статис-

тичного опрацювання отриманих автором результатів дослідження). 

9. З якою метою виконано дослідження із крес-салатом, якщо у тексті 

автореферату і у дисертаційній роботі нема наукових пояснень 

отриманих  результатів, у висновках до розділу 4 і у загальних ви-

сновках нічого про нього не сказано ? 

10. Названо табл. 2.1 не коректно (необхідно „Уміст оксиду в цеолі-

ті…); у назві табл. 2.2 – від одиниці сухої маси лігніну хім. склад не 

змінюється !  

11. Яка необхідність дублювати табличні дані рисунками (табл. 3.3 і 

рис. 3.4;  табл. 3.2 і 3.3 та рис. 3.4 і 3.5; табл. 3.9 і рис. 3.24) ? 

12. Яка необхідність подавати методику дослідження у розділі 2 і у роз-

ділі 4 (4.2-4.7)? 

13. У загальних висновках пп. 1, 3, 4, 5 не мають достатнього інформа-

тивного навантаження, а побудовані  частково на логічному мірку-

ванні дисертанта. У п. 1 не зрозумілий вираз „…різного терміну 

пролонгаційної дії добрив”. 
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14. У п. 11 висновків у першому реченні не коректно вказано „… вико-

ристання добрив для капсульованих добрив …” і не конкретно розк-

рито ефективність використання добрив. 

15. У роботі зустрічаються недоліки редакційного, орфографічного та  

стилістичного характеру, слова розірвані переносними знаками  

16. У тексті роботи і автореферату послуговуєтесь висловами: „дослі-

дження проводять” замість виконують; „на протязі” замість упро-

довж; на С. 8 – „найкращий вплив”, на С. 9 автореферату  – „най-

кращі результати”, „найкращі результати спостерігали”, „найкращу 

врожайність спостерігали” та ін. 

17. Рисунки у тексті дисертації (стовпчасті діаграми) не повною мірою 

відображають отримані результати. Доцільно було подати отримані 

статистичні дані (додаткові матеріали у додатках)  для повнішого 

розуміння наведених діаграм. 

18. У додатках доцільно було подати у вигляді порівняльної таблиці 

„Вміст нітратів у продуктах харчування” не тільки для окремих ку-

льтур, а  для всіх культур у досліді (розділ 4). 

19. Відсутні посилання у тексті дисертації на додатки. 

20. Вважаю, що дисертаційна робота мала б більшу вагу, якби автор 

більш глибоко розкрив питання і пов’язав досліджувану проблему із 

сучасним напрямом екологізації  і біологізації землеробства.  

Зроблені зауваження та побажання не зменшують наукової, 

теоретичної та практичної цінності представленої дисертаційної робо-

ти, а також не впливають на її позитивну оцінку.  

Загалом, дисертаційна робота „Агроекологічна оцінка капсу-

льованих мінеральних добрив  в умовах заходу України”, є  

самостійно завершеною працею, у якій отримано нові науково  

обгрунтовані результати, що у своїй сукупності забезпечують  

розв'язання зазначеної проблеми і є значним внеском у подальший  

розвиток теорії і практики екологічно безпечного використання мінера 
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