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важливої науково-технічної проблеми з розроблення наукових основ і технологічних 
засад для створення нових технологій електрохімічного формування захисних і 
функціональних покрить з почерговим осадженням шарів сплавів різного фазового 
складу (ШРФC) в електролітах на основі полілігандних систем.  

Актуальність теми дисертації.  
Висока складність і нестандартна постановка задач, підвищені вимоги 

пред'являються в усьому світі сучасними потребами розвитку різних галузей 
промисловості до результатів розробок в області технології нанесення захисних і 
функціональних покриттів широкої сфери застосування з використанням різних 
технологічних процесів, що дозволяють випускати вироби нового покоління з 
радикально поліпшеним співвідношенням «ціна/якість». Тому, безперечно, актуальним 
для України є створення вітчизняних інноваційних розробок сучасного виробництва 
функціональних наноструктурованих покриттів з використанням широкого спектру 
матеріалів покриттів, технологій і устаткування для їх нанесення. Таке наукове 
підгрунття може стати одним з базових елементів підвищення ефективності, надійності 
і розширення експлуатаційних можливостей машинобудівної продукції для ПЕК, 
машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, в авіаційному та 
енергетичному турбобудуванні та ін. Ефект використання інноваційних розробок в 
області нанесення покриттів полягає в наданні виробам унікальних властивостей, 
досягнення яких неможливо без нанесення покриттів; підвищенні якості та збільшенні 
ресурсу продукції; зниженні вартості продукції; імпортозаміщенні.  

Розробка електрохімічних технологій, пов'язаних з прогнозованим отриманням 
нових функціональних матеріалів, а саме кероване формування електролітичних 
захисних і функціональних покриттів є безумовно одним із перспективних наукових 
напрямків.  Цікавими з наукової та практичнох точок зору є багатошарові покриття 
[(метал або сплав)/(метал або сплав)]n, мікро- і нанорозмірні шари яких періодично 
чергуються. Отримання таких шарів різного складу в умовах програмованого 
електролізу з використанням однієї гальванічної ванни є особливо перспективним. Але  
багатофакторність дії умов осадження дуже ускладнює прогнозований фінішний 
результат і гальмує розвиток технологічних процесів електроформування таких систем. 

Харківська електрохімічна школа давно відома своїми піонерськими роботами в 
області комплексних полілігандних систем  (роботи Орехової, Андрющенко, 
Трубнікової та інших). Дисертаційна робота Майзеліс А.О. є логічним продовженням 
робіт наукової школи видатного українського електрохіміка, професора Бориса 
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Івановича Байрачного, наукове життя якого пройшло у славетних стінах Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Метою дисертаційної роботи Майзеліс А.О. була розробка теоретичних основ 
технологій електрохімічного формування захисних покрить з нанорозмірними шарами 
сплавів Cu-Sn, Cu-Zn i Zn-Ni та каталітично активних поверхневих матеріалів з нано- і 
мікророзмірними шарами сплавів з включенням гідроксосполук Cu, Sn, Ni та Zn із 
заданими фізико-хімічними властивостями.  

Для вирішення цієї проблеми дисертант сформулювала гіпотезу про доцільність 
формування у полілігандних електролітах покриттів, що складаються з тонких шарів 
сплавів різного фазового складу (ШРФС), за рахунок використання шарів базового 
складу, які відповідають повному набору вимог до якості відповідних одношарових 
покриттів, і додаткових шарів сплавів іншого фазового складу з посиленою заданою 
характеристикою, тобто можливість керування фізико-хімічнми властивостями 
покриттів для їх поліпшення. До того ж, метою практичного впровадження роботи було 
підвищення експлуатаційних характеристик захисних покриттів та створення 
доступних ефективних електродних матеріалів для процесів виділення водню і 
окислення спиртів, полісахаридів та фенольних сполук, тому тема дисертаційної 
роботи Майзеліс А.О. є актуальною. 

Зв'язок роботи з державними науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію  виконано на кафедрі технічної електрохімії Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» в межах чотирьох держбюджетних 
тем МОН України: «Електрокаталітичні наноструктуровані матеріали перетворення 
енергії в хімічних реакторах, акумуляторах, сонячних батареях в виробництві хімічних 
продуктів» (ДР № 0113U000440) (2013–2014 рр.), «Створення модифікованих 
матеріалів для ефективного електрохімічного перетворювання сонячної енергії у 
водневу і  отримання тепла» (ДР № 0115U000535) (2015–2016 рр.), «Функціональні 
матеріали в екологічно безпечних електрохімічних процесах відновлювальної 
енергетики та машинобудування для об’єктів подвійного призначення» (ДР 
№ 0117U004886) (2017–2018 рр.), у яких здобувач була відповідальним виконавцем, а 
також «Розробка ресурсозберігаючих способів електрохімічного формування 
функціональних наноструктурних покриттів для потреб альтернативної енергетики, 
машинобудування та  медицини» (ДР № 0119U002564) (2019-2021 рр.), у якій здобувач 
є науковим керівником.  

За тематикою роботи А.О. Майзеліс отримала грант Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік «Електрохімічне 
формування корозійно- і механічностійких мультишарових покриттів, каталітично 
активних наноструктурних матеріалів для потреб машинобудування та альтернативної 
енергетики».  

Роботу «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних 
технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» відмічено Премією 
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних 
і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.  
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Загальна характеристика роботи, її структура та зміст.  
Дисертацію написано за класичною схемою, викладена на 534 сторінках, містить 

258 рисунків (з них 71 по тексту) та 38 таблиць (з них 36 по тексту), складається зі 
списку умовних позначень, символів і скорочень, вступу, 7 розділів з висновками, 
загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 566 найменувань (з них 
90% за останні 15 років), та 18 додатків (на 59 сторінках). На початку роботи 
українською та англійською мовами наведено анотацію та список опублікованих праць 
за темою дисертації. Автореферат за змістом ідентичний до тексту, основних положень 
та висновків дисертації. 

Основний зміст дисертації викладено послідовно. У вступі обґрунтовано вибір 
теми дисертації, її актуальність, конкретизовані мета і основні завдання дослідження, 
висвітлено наукову новизну та практичну важливість питань, що складають предмет 
дослідження дисертаційної роботи, а також надано загальну характеристику роботи. 
Описано об’єкти дослідження і використані методи, деталізовано особистий внесок 
здобувача. Подано перелік конференцій, на яких було оприлюднено результати 
досліджень дисертанта, показано зв’язок наукових досліджень з науковими планами 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Перший розділ присвячено аналізу стану найважливіших питань з проблем 
електрохімічного осадження сплавів системи Cu-Sn-Ni-Zn та властивостей захисних і 
каталітично активних наноструктурованих покриттів на їх основі, як ефективних 
електродних матеріалів для різних промислово важливих процесів хімічної та 
енергетичної галузей. Проведено оцінку переваг та недоліків різних підходів їх 
формування. Обгрунтовано перспективність електрохімічного формування захисних 
покриттів та каталітично активних електродних матеріалів з мікро- і нанорозмірними 
шарами, що чергуються. Показана потреба у створенні теоретичних основ процесів 
електроосадження таких покриттів для керування їх властивостями. На основі 
проведеного аналізу окреслено коло проблем, актуальних до вирішення. 

У другому розділі наведено опис матеріалів та обладнання, електролітів, режимів 
електролізу, методів досліджень наноструктурованих багатокомпонентних електродів, 
їх кількісного та якісного складу, морфології, фізико-механічних, корозійних, 
електрохімічних та каталітичних властивостей. Описано методику дослідження 
процесів нуклеації, методики розрахунку основних кінетичних параметрів електродних 
процесів та шляхи їх визначення зі стаціонарних та нестаціонарних 
вольтамперометричних даних в діапазоні розгортки потенціалу 0,1 мВ/с – 2,0 В/с. 
Запропоновано розроблену методику досліджень кінетики процесів, що включає 
нелінійну поляризацію електродів при моделюванні спряжених реакцій за 
експериментально отриманими або теоретично заданими даними зміни потенціалів 
сумарних процесів (методика НПЗД). Описано виготовлений у НТУ «ХПІ» пристрій, 
що у купі зі стабілізованим джерелом струму забезпечував програмований електроліз 
для осадження покриттів ШРФС з різними властивостями. Описано методи стріппінг-
вольтамперометрії, SEM, XRD, XRF. Наведено ДСТУ згідно яких проводили 
статистичну обробку результатів досліджень.  
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У третьому розділі вивчаються кінетичні закономірності виділення і розчинення 
сплавів з різних Сu, Sn, Ni, Zn, Sn-вмісних полілігандних електролітів, обґрунтовано 
вибір полілігандних електролітів, які забезпечують зв’язування металів системи Cu-Sn-
Ni-Zn у комплексні сполуки необхідної міцності для осадження бінарних сплавів 
різного фазового складу. Основні дослідження проведені в електролітах, що містять 
([M1

2+]:[M2
2+]):[L]:[P2O7

4-]=([n:m]):[P2O7
4-]:[L]=1:2:0,5 при варіюванні співвідношення 

[M1
2+]:[M2

2+]. Запропоновано методи дослідження спряжених реакцій і фазового 
аналізу плівок сплавів. На основі отриманих результатів дослідження, для 
підтвердження гіпотези про доцільність формування у полілігандних електролітах 
покриттів, що складаються з тонких шарів сплавів різного фазового складу, для 
поліпшення їх фізико-хімічних властивостей, зроблений наступний вибір сплавів і 
електролітів: пірофосфатно-цитратний для утворення базових і додаткових шарів 
різних фаз сплавів Cu-Zn і Zn-Ni; пірофосфатно-трилонатний для сплавів Cu-Sn. Через 
відсутність сумісних фаз при спільному осадженні Zn і Sn, а також утворення 
безперервного ряду сплавів-тверді розчини у всьому діапазоні співвідношень вмісту в 
осаді Cu і Ni, ці металеві системи не розглядалися. Наведено думку, що виділення Cu 
на граничному струмі в широкій зоні потенціалів співосадження з Ni в пірофосфатному 
електроліті з заміною додаткового ліганду на аміак, який в порівнянні з цитратом 
деполяризує виділення міді та нікелю, передбачає можливість отримання механічно 
міцних розвинених катодних структур з включеннями гідроксосполук для отримання 
електродних матеріалів. 

Автором запропонований метод оцінки швидкості контактного обміну, що 
дозволяє у складних випадках кількісно визначити швидкість контактного обміну та 
частку поверхні, зайнятої катодними ділянками у кожний момент часу, коли метал 
знаходиться у розчині. Також в третьому розділі розглянуто стріппінг-
вольтамперометричний фазо- та структурочутливий метод аналізу плівок сплаву Zn-Ni, 
результативність якого співставлено з даними рентгенофлуоресцентного аналізу. 

В четвертому розділі проведено дослідження впливу складу електролітів та 
параметрів електролізу на елементний та фазовий склад тонких плівок сплавів Cu-Zn, 
CuSn i Zn-Ni, формування з них бішарів, а також впливу умов формування відповідних 
покриттів [(М1-М2)баз/(М1-М2)дод]n на їх властивості.  

П’ятий розділ присвячено створенню електродних матеріалів з ієрархічно 
розвинутою механічно міцною поверхнею і їх тестуванню у якості каталітично 
активного матеріалу в реакції виділення водню (РВВ). 

Розглянуто електроди з покриттям [(Ni-Cu)/(Mi-M(OH)2)]n, що складається з 
шарів сплаву і металогідрокидних шарів. Для цих систем визначено кінетичні 
параметри реакції виділення водню в лужному розчині. Показана вища корозійна 
стійкість та каталітична активність таких електродів у порявнянні із електродами з 
покриттям сплавом Ni-Cu або Ni. Це пояснено більш розвиненою поверхнею та вищою 
власною каталітичною активністю.  

Досліджено сплавоутворення в електроліті, що містить іони трьох металів. 
Встановлена реальна електрохімічно доступна площа поверхні електродів з покриттям 
[(Ni-Zn-Cu)-1,1В/(Mi-Mi(OH)2)]n та [(Ni-Zn-Cu)-1,2В/(Mi-Mi(OH)2)]n, отриманих при 
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потенціалах осадження -1,1В та -1,2В, відповідно, після всіх ступенів обробки, 
визначена за ємністю подвійного шару, перевищує геометричну поверхню практично 
на порядок. Поверхня електроду з [(Ni-Zn-Cu)-1,2В/(Mi-Mi(OH)2)]n є більш 
високорозвиненою та механічно міцною в порівнянні з поверхнею електроду [(Ni-Zn-
Cu)-1,1В/(Mi-Mi(OH)2)]n. 

Запропоновано новий катодний матеріал для лужного електролізу води який  
одержують  шляхом  формування  в  полілігандному  аміакатно-гліцинатному 
електроліті  покриттів [(Ni-Zn-Cu)/(Mi-Mi(OH)2)]n чергуванням  шарів  сплаву Ni-Zn-Cu 
і шарів з включенням гідроксосполук з наступним хімічним і електрохімічним 
розчиненням  електронегативних  цинквмісних  фаз та  електровідновлюванням 
поверхні. Встановлені значення струму обміну на покритті [(Ni-Zn-Cu)/(Mi-Mi(OH)2)]n  
є вищими, ніж на відомих поруватих електродах. 

В шостому розділі запропоновано електрохімічне формування метал-
оксогідроксидних нікель-мідних покриттів у три етапи. Наведено результати 
дослідження каталітичної активності покриттів [(Ni-Cu)/(Мi-Mi(OH)2-MiOOH)]n різного 
складу та структури у реакціях окислення спиртів та полісахаридів. Проведено 
порівняння експлуатаційних властивостей таких електродів з покриттям з 
мікророзмірними та нанорозмірними шарами, що осаджують з того ж полілігандного 
пірофосфатно-амонійного електроліту, яке показало переваги першого. 

Сьомий розділ присвячено розгляду технологічних процесів 
ресурсозберігаючого формування мікро- и наноструктурованих електродних матеріалів 
та покриттів за запропонованими способами. Наведено технологічні схеми.  

В додатках наведено технологічні інструкції на технологічні процеси осадження 
покриттів з мікро- і нанорозмірними Cu, Sn, Ni, Zn-вмісними шарами, акти 
випробувань, а також впровадження результатів досліджень у функціонал 
потенціостатів MTech PGP-550S та навчальний процес, список опублікованих праць за 
темою дисертації.  

 Новизна дослідження та отриманих результатів.  
Як основні елементи наукової новизни можна виділити: 

– вперше запропоновано загальні принципи формування покриттів, що 
складаються з шарів сплавів різного фазового складу (ШРФС) на прикладі покриттів 
нано-ШРФС [(Cu-Zn)баз./(Cu-Zn)дод.]n, [(Cu-Sn)баз./(Cu-Sn)дод.]n, [(Zn-Ni)баз./(Zn-Ni)дод.]n, 
які характеризуються підвищеними захисними властивостями – корозійною стійкістю 
та мікротвердістю, а також покриттів мікро-ШРФС [(Ni-Cu)/(Мi-Mi(OH)2]n, [(Ni-Zn-
Cu)/(Мі-Mі(OH)2)]n, [(Cu-Ni)/(Мі-Mі(OH)2-MіOOH)]n, [(Sn-Sb)/(М-MхОy)]n, які виявляють 
підвищені електрокаталітичні властивості та ресурс роботи у якості електродних 
матеріалів; 

– виявлено можливість осадження плівок сплавів різного фазового складу з одного 
електроліту на підставі визначення особливостей  співосадження Zn з Ni та Cu з 
аміакатно-гліцинатних та цитратно-пірофосфатних полілігандних електролітів, Cu-Sn – 
з пірофосфатно-трилонатного електроліту, Sn-Sb – з пірофосфатно-тартратного 
електроліту, які є розвиненням уявлень про відновлення металів у полілігандних 
електролітах; 
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– вперше доведено, що максимальну мікротвердість виявляють покриття нано-
ШРФС [(Cu-Zn)баз./(Cu-Zn)дод.]n, [(Cu-Sn)баз./(Cu-Sn)дод.]n, [(Zn-Ni)баз./(Zn-Ni)дод.]n, 
осаджені з полілігандних електролітів з товщиною бішару в межах 20-125 нм і 
товщиною базових шарів, які збагачені одним металом і відповідають складу загально 
прийнятих покриттів, більшою у 1,5-3,5 разів у порівнянні з товщиною додаткових  
шарів,  що збагачені іншим металом сплаву; 

– вперше встановлено, що електрохімічно осаджені покриття з мікро-ШРФС [(Ni-
Cu)/(Мi-Mi(OH)2]n, [(Ni-Zn-Cu)/(Мі-Mі(OH)2)]n, [(Cu-Ni)/(Мі-Mі(OH)2-MіOOH)]n, [(Sn-
Sb)/(М-MхОy)]n виявляють каталітичну активність та мають більший строк експлуатації 
у порівнянні з відповідними одношаровими покриттями. 

Значення одержаних результатів для науки та практики. Практична 
значущість роботи полягає в створенні наукових основ електрохімічного формування 
покриттів з мікро- і нанорозмірними шарами різного складу та розробці технологій 
осадження покриттів з підвищеними захисними та функціональними властивостями 
для машинобудівної та хімічної галузей.  

Автором показано, що в результаті роботи вдалося покращити фізико-механічні 
характеристики багатошарових покриттів у порівнянні із одношаровими. Так, у 
порівнянні із базовими сплавами (М1-М2)баз в 1,2-1,8 рази вищою є мікротвердість 
захисних покриттів [(М1-М2)баз/(М1-М2)дод]n, у стільки ж зростає й корозійна стійкість 
покриття [(Zn-Ni)баз./(Zn-Ni)дод.]n в умовах тривалої експлуатації.   

Запропонована можливість використання ШРФС захисних цинкових покриттів як 
альтернатива застосуванню сполук шестивалентного хрому.  

Авторка декларує отримання стабільних при його тривалій експлуатації як катоду 
для виділення водню каталітичних властивостей покриття [(М1-М2-(М3))/(Мі-Mі(OH)2)]n 
за умов підвищеної продуктивності електролізу.  

Каталітичну активність в реакціях окислення спиртів і полісахаридів та 
стабільність в експлуатації виявили покриття [(Cu-Ni)/(М-M(OH)2-MOOH)]n. Вони 
можуть розглядатися як альтернатива наноструктурованим матеріалам, що містять 
нікель або мідь. 

Каталітичну активність в реакції окислення фенолу проявило мікро-ШРФС 
покриття [(Sn-Sb)/(М-MхОy)]n, що може бути цікавим для підвищення стійкості 
титанових анодів з цим покриттям в процесі експлуатації. 

Дисертантом у співпраці з НДЛ електрохімічних методів дослідження Львівського 
університету ім.І.Франка впроваджено у програмне забезпечення потенціостатів MTech 
PGP-550S метод нелінійного завдання потенціалу за експериментальними даними для 
визначення параметрів контактного обміну в електроліті. 

Представлено акти дослідно-промислових випробовувань покриттів з ШРФС, які 
проведені на Харківському машинобудівному заводомі «ФЕД», НВП «Екополімер», 
Харківському аероклубу ім. В.С. Гризодубової Товариства сприяння обороні України, 
показали, згідно яких отримані покриття мають перевагу їх механічних і 
антикорозійних властивостей в порівнянні з одношаровими покриттями. Згідно актів 
ДП Завод імені В.О. Малишева і ДНВП «Об’єднання Комунар», розроблені технології 
формування функціональних ШРФС покриттів рекомендовані до використання.  
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Науково-технічна новизна розробок дисертанта підтверджена 5-ма патентами 
України на корисну модель та 3-ма патентами України на винахід. 

Деякі результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі 
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” та  
Харківського національного університету повітряних сил ім. І.Кожедуба. 

 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
викладених у дисертації, їх достовірність.  

Наукові положення і висновки, сформульовані у дисертації є обґрунтованими та 
підтверджуються результатами теоретичних і експериментальних досліджень. 
Розроблені та запропоновані рекомендації базуються на аналізі результатів великої 
серії системних експериментальних досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційної роботи забезпечується застосуванням 
сучасних електрохімічних, фізичних і фізико-хімічних методів, точністю вимірювання, 
комп’ютерною та статистичною обробкою даних. Достовірність одержаних 
результатів базується на системності підходу автора до обробки даних, апробацією 
дослідження на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Науковий матеріал за 
обсягом достатній для обґрунтування положень та висновків, винесених на захист. 
Загальні висновки ґрунтуються на одержаних особисто здобувачем результатах, 
відображають наукову новизну і практичну значущість роботи та містять наукові 
положення, які в цілому забезпечують розв'язання важливої науково-практичної 
проблеми створення наукових основ технологій електрохімічного формування 
захисних і функціональних покрить з почерговим осадженням шарів сплавів різного 
фазового складу (ШРФC) в електролітах на основі полілігандних систем.  

Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях.  
Матеріали дисертації викладено у 55 публікаціях, серед яких монографія у 

співавторстві із науковим консультантом, два розділи у колективних монографіях, що 
вийшли друком по матеріалам Конференції «Promising Materials and Processes in 
Applied Electrochemistry» у видавництві КНУТД (м.Київ) у 2017 та 2019 роках; 21 
стаття у провідних фахових виданнях України та закордонних періодичних фахових 
виданнях, серед яких 12 у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та/або 
WoS, 8 патентів України, а також 23 тез і матеріалів конференцій. Результати 
дисертації доповідались на науково-практичних конференціях, зокрема і деяких 
міжнародних (Білорусь, Росія, Болгарія). Аналіз опублікованих праць дає підстави 
вважати, що вони відбивають основні положення дисертації.  

Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації та автореферату.  
Дисертація написана державною мовою. Виклад матеріалу послідовний, розділи 

взаємопов’язані та розкривають поставлену мету. Тема дисертації відповідає паспорту 
спеціальності 05.17.03 – технічна електрохімія. Дисертація та автореферат оформлені 
відповідно до вимог ДАК України та наказу Міністерства освіти та науки України №40 
від 12.01.2017р. 
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В той же час дисертаційна робота Майзеліс А.О. не позбавлена ряду 
упущень та недоліків. 

 

Загальні зауваження: 
1. Дисертаційна робота за подачею матеріалу написана складною для сприйняття.  
Мені здається, що дисертація складається в своїй основі з первинних даних 
(різноманітні вольтамперометричні криві та інше). Було б доцільнішим у 
кваліфікаційній праці наводити результати вже оброблених з позицій різних 
електрохімічних діагностичних критеріїв даних, тобто надавати проаналізовані 
результати. Дивним і недоречним виглядає поділ розділів на підпункти, які займають 
кожен лише по одному абзацу (наприклад, п.п.1.1.1.1 – 1.1.1.3 на одній сторінці, і так 
далі по тексту).  
2. В розділі 2, методику експерименту практично не виділено. Необхідну для аналізу 
основну інформацію про умови електроформування тих чи інших об’єктів доводиться 
шукати по тексту дисертації і іноді так і не вдається знайти. Слід було б чітко описати 
умови електроосадження, розробку електролітів, аналіз покриттів  в методиці. 
3. В роботі для одержаних шаруватих покриттів дисертантка використовує термін 
«поверхневі матеріали», що, на думку опонента, не є загальноприйнятим і може 
визивати дискусії.  Незрозумілим також є вислів «багатофункціональні електролізери».  
4. Нажаль, незважаючи на великий обсяг літературних посилань по темі дисертації, 
немає посилань на монографію українських вчених-електрохіміків [Костін Н.А., 
Кублановський В.С. «Імпульсний електроліз сплавів», Київ: Наукова думка, 1996, 
205 с.]. Бо «електрохімічне формування покриттів з чергуванням шарів різного 
фазового складу» вже проводилося.  

По тексту дисертації: 
5.  В роботі не приведено жодних шліфів/зрізів покриттів, тобто не показано, яку саме 
архітектуру покриттів отримано. Є тільки схематичне пояснення того, які саме шари і 
як розташовані, але це тільки вірогідність, а для тверджень потрібні факти. Чи є такі 
дані? 
6.  В роботі не наводяться виходи за струмом отриманих покриттів, це є технологічний 
параметр.  
7. Визиває сумнів коректність оцінювання кількісного складу багатошарових 
покриттів, різних за хімічним, фазовим складом та структурою шарів, методом 
стрипінг вольтамперометрії. Такі дані виглядали б переконливо, якби були 
підтверджені якимсь іншим (фізичним) методом, тим більше, що це планувалося в 
поставлених задачах дослідження (четверте завдання, стор. 11). Методом XRF та XRD 
досліджено лише Zn-Ni, та й з них не можна однозначно підтвердити припущення 
дисертантки про фазовий склад шарів, отриманий з опису вольтамперометричних 
кривих розчинення. 
8. В тексті не пояснюється, в який спосіб розрахований хімічний склад плівок сплаву 
Cu-Sn, наведений на 3D-діаграми рис. 4.42. Наприклад, який склад α-фази твердого 
розчину олова в міді приймався у розрахунку. 
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9. Анодно розчиняючи нікель-цинкові покриття дисертант, ймовірно, отримала 
«скелетний нікель» - мікрокристалічний нікелевий каталізатор, що використовується у 
хіміко-технологічних процесах. Він має пористу структуру, і саме за рахунок 
розвиненої площі поверхні, автором й отримані «удавані» каталітичні ефекти 
шаруватого сплаву. Тому наврядчи можна говорити, що «вперше запропоновано 
механізм анодного розчинення сплаву Zn-Ni» (стор.13).  
10. Мені здається, що значення струмів обміну реакції виділення водню на отриманих 
каталізаторах (табл. 5.5) є завеликими. Чим поясняються такі високі значення струмів 
обміну водню на отриманих каталізаторах?  
11. Корозійна стійкість покриттів є однією з важливих та досліджуваних властивостей. 
Чому для аналізу було обрано тільки одне корозійне середовище і тільки один метод? 
Чому саме таке корозійне середовище – розчин 3,5% NaCl, а не, наприклад, розчин 
лугу? Бажано було б, щоб для визначення корозійних параметрів, крім 
вольтамперометрії, було застосовано ще якісь методи дослідження, наприклад метод 
електрохімічної імпедансної спектроскопії тощо. 
12. Залишилося незрозумілим (стор.153), написано, що шари ШСРФ покриття різняться 
за хімічним та фазовим складом, а чи різняться вони за товщиною? Тобто, чи може 
автор отримувати складові шари точно заданої товщини 10-80 нм (а по тексту до 100 
нм), чи це будуть шари – один, наприклад, 20 нм, інший 90, наступний 75 нм, тощо. Чи 
це будуть бішари чітко заданої однакової товщини для кожного конкретного покриття, 
загальною товщиною 5-15 мкм. 

По оформленню дисертації: 
13.  У тексті дисертації зустрічаються помилки та описки. Як приклад можна привести:  
-  рис.3.38  - має підпис, згідно якого десь загубився четвертий рисунок, що повинен 
був би представляти залежність г); 
-  стор. 119 переплутано номер рівняння – замість 3.5 стоїть 4.2; 
-  стор. 121 не ясно де рис. 3.43 та 3.44? Якась плутанина у підписах під рисунками; 
-  стор. 123 рис.3.46 – нічого не можна розібрати з підпису до рисунку; 
-  рис.3.57 – що за параметр відкладено по осі ординат, який фізичний сенс kj;  
-  рис.4.2 не ясно чим відрізняються а, б, і в; 
- рис.4.10 – чому відповідає крива 5, бо її немає у підпису? Це густина струму 21,5 
мА/см2?;  
- стор. 180 – по тексту описується рис.4.32, а потім 4.27, тобто переплутано 
послідовність; тощо. 
 Однаково позначаються: w – масова частка у покритті (%) та w – швидкість 
обертання дискового електроду (рад/с). Часто зустрічаються русізми, наприклад, 
«символов» (стор.7), «тафелевский», «атомная масса», «м. Екатеринбург» (стор.17); 
невдалі вирази: «поверхневих матеріалів» (стор.1 і далі по тексту),  «ЦВА залежність» 
(стор. 8, рис. 1), «створення більш дрібних зародків» (стор.14), «підвищити точність 
визначення хімічного складу» (стор.5, автореферату). Наявні технічні помилки (стор. 
49, 190, 228...). По тексту дисертації позначення одиниць вимірювання записані не 
системно, наприклад:  моль/дм3 але см3 с-1.  




