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Актуальність дисертаційної роботи. Без застосування мінеральних 

добрив у агропромисловому виробництві на сьогоднішній день неможливо 

уявити розвиток цієї важливої для збалансованого розвитку людства галузі. 

Разом з тим поряд із позитивними аспектами мінеральних добрив 

(збільшення врожаїв, покращення якісного складу продуктів харчування) 

масштабне їх застосування породжує ряд екологічних проблем. Найгостріша 

з них – це негативний вплив на агроекосистему шляхом забруднення її 

залишковими агрохімікатами. Невикористані рослинами компоненти добрив 

потрапляють у водойми, а у випадку азотних ще і у атмосферу у вигляді 

оксидів нітрогену. Одним із ефективних методів усунення цієї проблеми є 

створення добрив пролонгованої дії, тобто добрив, капсульованих 

водорозчинною плівкою. Така форма дозволяє подовжити дію добрив на 

значний час, а отже зменшити їх кількість та періодичність внесення, а також 

втрати елементів живлення добрив у навколишнє середовище. Тому 

дисертаційна робота Тимчука І.С., яка направлена на екологічну оцінку 

зменшення негативного впливу мінеральних добрив унаслідок застосування 

капсульованих форм на основі з’ясування їх поведінки та ефективності в 

агроекосистемах є актуальною та важливою для галузі знань «екологія – 

сільськогосподарські науки». 

 

2. Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій. Наукові положення, теоретичні висновки та 

практичні рекомендації в дисертаційній роботі є достатніми і належним 



чином обґрунтованими. Для їх отримання автором проведено необхідні 

теоретичні та експериментальні дослідження, використано вітчизняні та 

іноземні літературні джерела за темою дисертаційних досліджень. 

Дослідження, які проводились дисертантом, ґрунтуються на даних 

системного науково обґрунтованого аналізу результатів.  

В цілому сукупність результатів щодо екологічної оцінки зменшення 

негативного впливу мінеральних добрив унаслідок застосування 

капсульованих форм на основі з’ясування їх поведінки й ефективності в 

агроекосистемах є незаперечливою і добре узгоджується з сучасним 

теоретичним рівнем уявлень про екологію. 

Таким чином, ступінь обґрунтованості, достовірність наукових 

положень, розроблених автором, висновків та рекомендацій не викликає 

сумнівів. 

3. Наукова новизна одержаних результатів.  В дисертаційній роботі 

Тимчука І.С. розвинуто наукові основи екології. Наукові висновки дисертації 

ґрунтуються на викладених в розділах 2 − 4 теоретичних, експериментальних 

та розрахункових даних. Після аналізу матеріалів дисертації можна відмітити 

новизну таких результатів: 

- вперше експериментально досліджено процес вивільнення доступних 

рухомих форм калію, фосфору та азоту із мінеральних добрив, 

капсульованих композицією різного складу, на основі чого встановлено, що в 

системах “ґрунт–добриво” та “ґрунт–добриво–рослина” він триває 

рівномірно упродовж вегетації культур. 

- вперше на основі аналізу результатів експериментів встановлено 

позитивний вплив мінеральних добрив, капсульованих композицією різного 

складу, на зміну pH для різних типів ґрунтів (темно-сірого опідзоленого, 

ясно-сірого опідзоленого та дерново-підзолистого); 

- набули подальшого розвитку наукові підходи щодо аналізу 

закономірностей впливу капсульованих форм мінеральних добрив на 

живлення рослини, кругообіг та втрати хімічних елементів в агроекосистемах 



гумідної зони Західного Лісостепу. 

 

4. Практична цінність дисертації. Отримані дисертантом наукові 

результати передано до Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону Національної академії аграрних наук (Оброшино, Львівська обл.) для 

використання з метою удосконалення технологій застосовування 

капсульованих добрив в агротехнологіях, що підтверджується відповідним 

актом. Наукові результати дисертації адаптовані  до навчального процесу 

підготовки фахівців з екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування у Національному університеті 

«Львівська політехніка», що підтверджується відповідним листом. 

 

5. Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях. 

Результати основних наукових досягнень, здобутих в процесі виконання 

дисертаційної роботи, опубліковані автором у 10 наукових працях, з них 1 

стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 4 статті у фахових 

виданнях МОН України, 5 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

 

6. Щодо завершеності дисертації в цілому, то можна відмітити, що 

дисертація є завершеною науковою роботою, яка складається із вступу, 

чотирьох  розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 226 

найменувань та 2 додатки. Основний текст викладено на 147 сторінках. 

У вступі аргументовано висвітлено актуальність теми дисертаційного 

дослідження, надано загальну характеристику роботи. 

У першому розділі проведено теоретичний аналіз поведінки 

традиційних мінеральних добрив в агроекосистемах та розглянуто негативні 

наслідки використання мінеральних добрив для навколишнього середовища. 

У другому розділі наведена загальна характеристика об’єкту та 

предмету дослідження, розроблена структурно-логічна схема дисертаційних 



досліджень та подана характеристика матеріалів, які використовувались у 

дослідженнях. Наведено методику капсулювання, методику та схему 

польових агроекологічних досліджень та методики досліджень впливу 

капсульованих мінеральних добрив на кінетику росту рослин та 

мікробілологічну активність мікрофлори ґрунту. 

У третьому розділі приведено опис експериментальних лабораторних 

досліджень оцінки впливу капсульованих мінеральних добрив на 

агроекосистеми. Визначення впливу капсульованих добрив на ґрунтове 

середовище проводили в двох комплексах досліджень (“ґрунт – добриво” та 

“ґрунт – добриво – рослина”), в процесі досліджень визначали зміну pH 

ґрунтового розчину, вміст елементів живлення, кількість мікроорганізмів в 

ґрунті. 

Четвертий розділ присвячено визначенню ефективності застосування 

капсульованих мінеральних добрив в агроекосистемах польових культур. 

Встановлено, що в посівах дослідних культур коефіцієнт ефективності 

використання добрива для капсульованих добрив в середньому перевищує у 

2 - 4 рази цей же показник у варіанті застосування гранульованих добрив, 

оскільки за меншої кількості внесеної діючої речовини врожайність культур 

зростає. 

Загальні висновки, що містять основні результати дисертаційних 

досліджень, викладені достатньо повно та відображають хід виконання 

завдань дисертаційного дослідження. 

Робота створює добре враження діловитим та послідовним розв’язанням 

комплексу питань. Відсутні суттєві перебільшення та недоробки. 

 

7. Оформлення дисертації відповідає вимогам ДСТУ 3008-95 

“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення” та вимогам ВАК України, висвітленими у Бюлетені ВАК 

України за №2 2000 року та у Бюлетні ВАК за №9−10 2011 року.  

 



8. Зауваження до дисертаційної  роботи та автореферату 

1. На мою думку потребує більш детального обґрунтування вибір складу 

капсулеутворюючої композиції, яку використовував дисертант у своїх 

дослідженнях. 

2. Чому саме нітроамофоска використовувалась як базове добриво? Чи не 

доцільно було б дослідити і інші види добрив як базові для 

капсулювання? 

3. Чим викликана відмінність у характері залежності зміни рН для систем 

“ґрунт – добриво” та “ґрунт – добриво – рослина” (рис.3.5)? 

4. На мою думку представлені на рис. 3.23. експериментальні дані щодо 

кінетики росту крес-салату в залежності від типу добрив, які 

застосовували, слід було апроксимувати відомими теоретичними 

залежностями. 

5. В дисертації зустрічаються несистемні одиниці вимірювань (дні, 
0
С, 

мг/кг і т.п.)  

6. В дисертації присутні стилістичні та граматичні помилки 

 

9. Рекомендації щодо використання одержаних результатів. 

Результати дослідження щодо агроекологічної оцінки капсульованих 

мінеральних добрив пропоную передати в Міністерство аграрної політики та 

продовольства України України з ціллю впровадження, що дозволить 

забезпечити відповідний рівень екологічної безпеки України. 

 

10. Висновки. 

Приведені вище зауваження не  впливають  на обґрунтованість наукових  

положень та висновків дисертації і не принижують наукової новизни 

одержаних результатів. Дисертація Тимчука Івана Степановича є 

завершеною науковою роботою, основні положення якої не викликають 

заперечень. Робота демонструє комплексний науково-методологічний підхід  



 

 


