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Актуальність дисертаційної роботи. Лікарські рослини 

Calendula officinalis L. та Matricaria recutita L. багаті на біологічно активні 

речовини, що мають широкий спектр дії. Завдяки цьому їх найчастіше 

використовують у медицині.  

Формування врожаю і синтез біологічно активних речовин у лікарській 

рослинній сировині значно залежить від агроекологічних умов вирощування 

рослин. Несприятливі чинники навколишнього середовища зумовлюють 

зростання вмісту активних форм кисню у їх клітинах. Активація системи 

антиоксидантного захисту рослин, до якої відносяться ензими та 

низькомолекулярні метаболіти, протидіє шкідливому впливу екологічних 

факторів.  

Інтенсивне і не продумане застосування хімічних засобів захисту рослин 

породжує низку негативних наслідків – забруднення довкілля, знищення 

корисної ентомоакарифауни, прискорює формування резистентних популяцій, 

ускладнює технології вирощування культур та погіршує якість лікарської 

сировини. 

Застосування стимуляторів росту під час вирощування лікарських рослин 

дає змогу покращити ріст і розвиток рослин, надходження поживних елементів 

з ґрунту та їх засвоєння, сформувати вищу стійкість до збудників хвороб та 

шкідників. Також стимулятори посилюють фізіолого-біохімічні процеси у 

клітинах рослин, зокрема, фотосинтез та нагромадження вторинних метаболітів, 

у результаті чого підвищується врожайність та якість лікарської сировини. 

Важливо підвищити врожайність рослин та якість лікарської сировини з 

використанням екологічно безпечних агротехнічних прийомів. Дисертаційна 



робота Лупак Оксани Миколаївни, спрямована на з’ясування еколого-

біологічних особливостей рослин C. officinalis та M. recutita, удосконалення 

технології вирощування цих культур в агроекологічних умовах Передкарпаття 

та Західного Лісостепу за внесення біостимуляторів з метою отримання 

високоякісної лікарської сировини. Отже, питання, які висвітлює автор роботи 

є актуальними. 

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

Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідних тем кафедри 

екології «Дослідити стан і динаміку природних компонентів агроекосистем 

західного регіону України та розробити заходи щодо оптимізації їх 

ефективного функціонування в умовах антропогенезу» (номер держреєстрації 

0111U001253) та кафедри технологій у рослинництві Львівського 

національного аграрного університету «Розробити інноваційні системи 

підвищення продуктивності агрофітоценозів на основі екологостабілізуючих 

заходів збереження та покращення стану навколишнього природного 

середовища в умовах динамічних змін клімату Західного регіону України» 

(номер держреєстрації 0116U003174).  

Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій. За темою дисертації проведено дослідження, 

скеровані на з’ясування еколого-біохімічних закономірностей адаптації рослин 

нагідок лікарських і ромашки лікарської до агроекологічних умов Заходу 

України та формування якості лікарської сировини з урахуванням впливу 

ґрунтово-кліматичних зон та біостимуляторів росту. Використано достатній 

обсяг наукової літератури з проблеми дослідження як вітчизняного, так і 

зарубіжного доробку. Для вирішення поставленої мети та завдань підібрано 

сучасні методики, що дали змогу отримати достовірні результати.  

Основні положення проведеного дослідження викладені у висновках, 

відповідають змісту роботи і узгоджені з результатами виконаних досліджень. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

наведених у дисертації є достатнім. 



Наукова новизна одержаних результатів. У роботі дисертантки уперше 

встановлено, що застосування біостимуляторів «Вермимаг», «Вермийодіс» і 

«Вермистим» за норми внесення по 5 л/га у фенологічних фазах сходів і 

бутонізації зумовлює підвищення значень морфометричних показників, 

врожайності сировини C. officinalis і M. recutita та вмісту фотосинтетичних 

пігментів у клітинах рослин за різних агроекологічних умов культивування; 

виявлено лінійну залежність між вмістом пігментів фотосинтезу та 

врожайністю рослин. Доведено, що за дворазового внесення біостимуляторів 

покращується біохімічний баланс між прооксидантними і адаптивними 

антиоксидантними процесами в рослинах, причому ефективніше сприяє 

підвищенню адаптаційних можливостей досліджуваних лікарських рослин 

застосування «Вермимагу» і «Вермийодісу». Встановлено, що внесення 

біостимуляторів у різних агроекологічних умовах культивування сприяє  

підвищенню якості лікарської рослинної сировини C. officinalis і M. recutita, що 

вирізняється збільшенням вмісту антиоксидантів – аскорбінової кислоти, 

флавоноїдів і каротинів. Також удосконалено агротехнічні прийоми 

вирощування нагідок лікарських сорту Польова красуня і ромашки лікарської 

сорту Перлина Лісостепу за внесення біостимуляторів «Вермимаг», 

«Вермийодіс» та «Вермистим» в агроекологічних умовах Передкарпаття і 

Західного Лісостепу. 

Практична цінність дисертації. Отримані дані дають змогу 

рекомендувати використання біостимуляторів «Вермимаг», «Вермийодіс» та 

«Вермистим» під час промислового вирощування рослин нагідок лікарських 

сорту Польова красуня і ромашки лікарської сорту Перлина Лісостепу в 

агроекологічних умовах Передкарпаття та Західного Лісостепу. 

Окремі положення дисертації Лупак О. М. використовуються у 

навчальному процесі Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка під час викладання навчальних дисциплін «Фізіологія 

рослин», «Основи сільського господарства», «Рослинність України», «Біологія 

лікарських рослин» та при виконанні курсових робіт.  



Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано авторкою у 

16 наукових працях, з яких – 4 статті у наукових фахових виданнях, 1 стаття у 

міжнародних виданнях, що включені до наукометричних баз, 1 розділ 

монографії у міжнародних виданнях, 6 тез доповідей у матеріалах наукових 

конференцій та 1 патент України на корисну модель.  

Результати досліджень та положення дисертаційної роботи апробовано на 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук» (м. Ужгород, 2016 р.), XIV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Валеологія: сучасний стан, напрямки та 

перспективи розвитку» (м. Дрогобич, 2016 р.), ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень» 

(Березоточа, 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан 

природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення» (Дрогобич, 

2016 р.), International scientific conference «Human health: realities and prospects» 

(Czestochowa – Drohobych, 2018), Conference Proceedings «The development of 

nature sciences: problems and solutions» (Brno, Baltija, 2018), II International 

Scientific Congress SMART SOCIETY 2019 – II International scientific conference 

«Ecology and health issues» (Czestochowa – Drohobych, 2019), XIV конференції 

молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, 

біотехнології рослин і мікроорганізмів» (Київ, 2019 р.). 

Загальна оцінка окремих розділів роботи. Дисертаційна робота 

Лупак О. М. викладена на 197 сторінках комп’ютерного тексту, містить 

22 таблиці, 22 рисунки. Список використаної літератури включає 292 джерела, 

у тому числі 122 – латиницею. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

У вступі об’єктивно та глибоко обґрунтовано актуальність теми, 

керуючись сучасними даними вітчизняних науковців та вчених інших держав, 

висвітлено мету і завдання роботи, описано об’єкт, предмет і методи 

дослідження, подано наукову новизну та практичне значення роботи, 



апробацію результатів досліджень, визначено особистий внесок автора, надано 

загальну характеристику роботи. 

У першому розділі «Екобіологічні та морфофізіологічні аспекти 

вирощування лікарських рослин у Західній Україні для отримання якісної 

сировини», на основі аналізу наукової літератури, висвітлено морфологічні 

особливості, хімічний склад і лікувальні властивості лікарських рослин 

C. officinalis та M. recutita. Розкрито значення фізіолого-біохімічних та 

екобіологічних чинників формування вмісту біоактивних речовин у лікарських 

рослинах, зокрема системи антиоксидантного захисту і пігментів фотосинтезу. 

Систематизовано результати досліджень науковців щодо механізму дії 

біостимуляторів росту рослин та їх властивостей. Розкрито екобіологічні 

аспекти культивування рослин нагідок лікарських та ромашки лікарської у 

Західній Україні. 

У другому розділі «Матеріали й методи досліджень ефективності 

біостимуляторів росту рослин і якості лікарської сировини» описано 

об’єкти дослідження та наведена характеристика препаратів. Дисертантка чітко 

описує методики, за якими проведено лабораторні дослідження, відповідно до 

поставлених у роботі завдань. Варто відзначити творчий підхід дисертантки до 

вибору методик, зокрема спосіб потенціометричного визначення інтегральної 

антиоксидантної активності водних та спиртових розчинів запатентовано у 

співавторстві.  

У третьому розділі «Екологічна ситуація в Розтоцько-Опільській 

горбогірній та Передкарпатській височинній фізико-географічних облас-

тях» дисертантка з’ясувала, що загалом агроекологічні умови зони Західного 

Лісостепу і Передкарпаття сприятливі для вирощування нагідок лікарських та 

ромашки лікарської. Однак у темно-сірих опідзолених легкосуглинкових 

ґрунтах Західного Лісостепу вищий потенціал родючості ґрунту, вищий ступінь 

забезпечення азотом, фосфором, кальцієм і магнієм. Лупак О. М. звернула увагу 

на те, що кліматичні умови у період проведення досліджень (2015–2017 рр.), 

вирізнялися недостатністю опадів, різкими змінами температурного режиму. 



Метеоумови 2016 р. під час вегетації рослин виявилися найсприятливішими. За 

результатами проведених досліджень дисертантка дала рекомендації щодо 

оптимального строку сівби досліджуваних рослин в агроекологічних умовах 

Передкарпаття та Західного Лісостепу. 

У розділі четвертому «Залежність врожайності фітомаси та вмісту 

біоактивних речовин у лікарській рослинній сировині від умов 

вирощування культур на Заході України» з’ясовано, що біостимулятори 

росту «Вермимаг», «Вермийодіс» та «Вермистим» сприяють підвищенню 

морфометричних показників та врожайності лікарської сировини рослин 

нагідок лікарських та ромашки лікарської порівняно з контролем. Авторка 

відзначила, що найвищі показники отримані у результаті застосування 

«Вермимагу» і «Вермийодісу», а також те, що рослини, вирощені у Західному 

Лісостепу мають вищі показники порівняно з культивованими у Передкарпатті. 

Аналіз вмісту фотосинтетичних пігментів у листках рослин засвідчив, що 

застосування «Вермимагу» і «Вермийодісу» сприяє зростанню вмісту суми 

фракцій хлорофілів. Концентрація пігментів вища у рослин, вирощених у 

Західному Лісостепу. Показано тісну кореляцію між врожайністю 

досліджуваних рослин та сумарним вмістом хлорофілів. Досліджено, що у 

рослин C. officinalis та M. recutita за дії біостимуляторів росту зростає 

активність ензимів та пригнічуються процеси пероксидного окиснення ліпідів, 

що сприяє збільшенню стійкості рослин до дії стресових чинників. При цьому 

агроекологічні умови впливу не мають. Дисертантка встановила зростання 

вмісту флавоноїдів та каротинів у суцвіттях рослин за дії «Вермимагу» та 

«Вермийодісу». Лікарська сировина рослин, вирощених за дії біостимуляторів, 

вирізняється вищим умістом аскорбінової кислоти, а екстракти цих рослин 

виявляють вищу інтегральну антиоксидантну активність. Вищий вміст 

аскорбінової кислоти характерний для рослин, культивованих в 

агроекологічних умовах Західного Лісостепу порівняно з вирощеними у 

Передкарпатті. Вища інтегральна антиоксидантна активність встановлена у 

екстрактах суцвіть рослин, культивованих в умовах Західного Лісостепу 



порівняно з екстрактами рослин, культивованих в умовах Передкарпаття. 

Досліджено, що вміст ефірної олії у суцвіттях культивованих рослин ромашки 

лікарської відповідає вимогам Державної Фармакопеї України. Уперше 

проведено порівняльний аналіз кількісного вмісту ефірної олії у суцвіттях 

рослин cорту Перлина Лісостепу, культивованих в агроекологічних умовах 

Передкарпаття та Західного Лісостепу.  

У розділі п’ятому «Економічна ефективність культивування 

лікарських рослин Сalendula оfficinalis L. та Matricaria recutita L.» дисертантка 

показала, що вирощування рослин нагідок лікарських і ромашки лікарської із 

застосуванням біостимуляторів росту «Вермимаг», «Вермийодіс» та 

«Вермистим» у агроекологічних умовах Передкарпаття і Західного Лісостепу є 

рентабельним. Найвищий чистий прибуток отримано за внесення «Вермимагу» 

під час культивування рослин у Західному Лісостепу. 

У розділі шостому «Аналіз та узагальнення екобіологічних чинників 

оптимізації вирощування якісної рослинної лікарської сировини Сalendula 

оfficinalis L. та Matricaria recutita L.» дисертантка Лупак О. М. здійснила 

ґрунтовний аналіз отриманих результатів, чітко узагальнила вплив 

екобіологічних чинників на формування врожаю та якості лікарської сировини 

рослин нагідок лікарських і ромашки лікарської.  

У висновках наведено основні результати дисертаційних досліджень, що 

повністю відображають хід виконання завдань роботи дисертантки Лупак О. М.  

Рекомендації виробництву ґрунтуються на результатах досліджень, їх 

використання підтверджене відповідними актами впровадження.  

Зміст автореферату повністю відображає основні положення дисертації.  

Поряд з позитивною характеристикою дисертаційна робота, як і будь-яка 

творча наукова праця, не позбавлена недоліків, які можуть слугувати 

підґрунтям для наукової дискусії та вдосконалення: 

1. При характеристиці метеорологічних показників дисертантка 

описує температуру і опади лише за вегетаційний період рослин, проте осінньо-

зимові запаси вологи мають істотний вплив на формування продуктивності 



досліджуваних культур, тому бажано було подати опади по всіх місяцях. 

2. Бажано було подати схему розміщення дослідних ділянок. 

3. Норма внесення усіх трьох препаратів 5 л/га, не вказано чи це є 

рекомендованою виробниками препаратів нормою? 

4. В роботі не вказано чи під основний обробіток вносились добрива, 

якщо так, то який фон був добрив? 

5. На формування продуктивності рослин значний вплив мають 

фотосинтетичні показники, бажано було б показати як вони змінювались 

залежно від варіантів досліду. 

6. Урожайність прийнято показувати у т/га, а не ц/га. 

7. Підрозділ 4.1. завершується таблицею, а потрібно – текстом. 

8. На окремих сторінках не витримано необхідний інтервал між 

рядками тексту. 

9. У шапці таблиць експериментального розділу авторка пише «назва 

варіанту», краще було б писати «варіант» або «препарат». 

10. При вивченні впливу регуляторів росту за контроль прийнято брати 

обробку водою, тому слід писати: вода (контроль) або без препарату 

(контроль). 

11. Таблиця 4.12 та 4.13 мають назву «Вміст біологічно активних 

речовин у суцвіттях рослин», слід було б продовжити і написати «…залежно 

від досліджуваних чинників». 

12. У рекомендаціях виробництву п.2 дисертантка рекомендує строки 

сівби досліджуваних культур, вказуючи температуру, за якої слід проводити 

сівбу, але ж у даній роботі строки не вивчались, тому рекомендації для 

виробництва мають випливати лише з власних досліджень.  

 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.  

Наведені зауваження не знижують наукової і практичної цінності 

результатів дисертаційних досліджень Лупак Оксани Миколаївни. Дисертантка 

провела актуальні дослідження, що у перспективі допоможуть виробникам у 



 


