
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації  

Зав’ялова Дениса Лазаровича на тему:  

«Підвищення ефективності використання низькоякісної деревини сосни звичайної»,  

поданої на здобуття ступеня доктора філософії  

з галузі знань 18 «Виробництво та технології»  

та спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Обґрунтування ресурсоощадливих та еколого-

безпечних технологій, формування практичних рекомендацій що підтверджені результатами 

експериментальних досліджень є актуальним науково-технічним завданням сьогодення,  

що має важливе науково-практичне значення. Рішення даного завдання має важливе  

значення, оскільки дозволяє вирішити наступні завдання: раціонально використовувати 

деревинну сировину у виробництві будівельних виробів та конструкцій, зокрема 

утеплювальних плит, обґрунтувати ефективність використання низькоякісної деревини  

сосни з гнилизною, залучення такої деревини у переробний цикл, розроблення технологій  

з використання цього мало задіяного деревинного ресурсу. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету. Дисертація відповідає основному напряму наукової діяльності кафедри 

технологій та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів  

і природокористування України, а також є складовою частиною науково-дослідної роботи,  

що виконується відповідно до основних напрямів наукової діяльності цієї кафедри  

за науково-дослідними тематиками: «Розробити наукові основи формування вимог  

до раціонального використання деревинної сировини» (номер державної реєстрації 

0112U002711, 2012–2016 рр.), «Ідентифікація фізико-механічних властивостей сухостійної 

деревини сосни» (номер державної реєстрації 0115U003708, 2015–2019 рр.), а також 

«Технологічні аспекти використання низькоякісної деревини сосни ураженої шкідниками» 

(номер державної реєстрації 0120U103058, 2020–2024 рр.). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання полягає в аналізі стану проблеми, критичному аналізі  

при огляді вітчизняних та зарубіжних джерел, які присвячено використанню та властивостям 

низькоякісної деревини сосни звичайної, обґрунтуванні та розробленні загальної наукової 

концепції, основної ідеї та теми дисертації, формування мети, завдань дослідження  

та методів їх вирішення, загальної методики дослідження, виборі наукових підходів  

до вирішення, аналізу та узагальнення отриманих результатів. Усі ідеї та шляхи їх реалізації 

належать автору. Основні теоретичні та практичні положення, висновки та рекомендації,  

що виносяться на захист, виконано автором самостійно. Зокрема виконано теоретичні 

дослідження та розрахунок щодо визначення раціональної товщини стінової панелі  

з закладним деревинним утеплювачем та проведено аналіз отриманих результатів,  



здійснено лабораторні дослідження з виготовлення та визначення основних фізичних  

та експлуатаційних характеристик розробленого утеплювального матеріалу. Авторові 

належать основні ідеї в опублікованих наукових працях та отриманих патентах. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність наукових положень  

що сформовані у дисертації базується на критичному аналізі вітчизняних та зарубіжних 

джерел літератури за даною проблемою, вдалій постановці мети та завдань дослідження, 

використанні комплексу сучасних теоретичних та фізичних методів досліджень, аналізі 

отриманих результатів та формулюванні коректних висновків за отриманими результатами. 

Теоретичні дослідження виконано із застосуванням сучасного математичного апарату. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. В дисертації вирішено 

актуальне завдання щодо можливості залучення низькоякісної деревини у технологіях 

оброблення деревини. У результаті проведеної роботи вперше: теоретично досліджено  

процес поширення тепла у дерев’яних панелях з утеплювачем з деревинної шерсті;  

розроблено методики з визначення теплотехнічних властивостей деревинної шерсті  

та індексу горючості утеплювального матеріалу; обґрунтовано застосування низькоякісної 

деревини сосни для виготовлення будівельних утеплювальних матеріалів. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практична 

цінність роботи полягає у наступних положеннях: розроблено технологічний процес  

з виготовлення утеплювальної плити, що не потребує спеціально розробленого обладнання; 

розроблено спосіб та виготовлено пристрій для визначення індексу горючості 

теплоізоляційних будівельних матеріалів; розроблено конструкцію дерев’яних панелей,  

яка відповідає вимогам нормативних документів. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 13 наукових працях,  

з яких стаття у науковому фаховому виданні України, 2 статті у науковому фаховому  

виданні України, включеному до міжнародної наукометричної баз даних Scopus, стаття  

у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 4 тези наукових доповідей. 

 

Стаття у науковому фаховому виданні України 

1. Марченко Н. В., Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. Особливості кінетики водо  

та волого поглинання сухостійної деревини сосни звичайної. Технічні науки та технології.  

2018. Вип. 3 (13). С. 269–276. (Здобувачем особисто виготовлено зразки, зібрано частину 

експериментальних донних). 



Статті у науковому фаховому виданні України,  

включеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

2. Цапко Ю. В., Зав’ялов Д. Л., Бондаренко О. П., Пінчевська О. О., Марченко Н. В., 

Гузій С. Г. Розроблення вогнестійких тепло- та звукоізоляційних плит з деревної шерсті. 

Східно-Європейський журнал передових технологій. 2019. Т. 3. № 10 (99). С. 24–31. 

(Здобувачем особисто виготовлено зразки, зібрано експериментальні дані та проведено  

їх аналіз). 

3. Цапко Ю. В., Зав’ялов Д. Л., Бондаренко О. П., Марченко Н. В., Мазурчук С. М., 

Горбачова О. Ю. Встановлення теплофізичних характеристик теплоізоляційних виробів  

з сухостійної деревини сосни. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2019.  

Т. 4. № 10 (100). С. 37–43. (Здобувачем особисто зібрано експериментальні дані та проведено  

їх аналіз). 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, 

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського Союзу 

4. Марченко Н. В., Новицкий С. В., Завьялов Д. Л. К вопросу об использовании 

низкокачественной древесины сосны. Annals of Warsaw University of Life Sciences. SGGW 

Forestry and Wood Technology. 2016. № 95. С. 242–245. (Здобувачем особисто зібрано частину 

даних та проаналізовано сфери використання низькоякісної деревини сосни). 

 

Патенти України на корисну модель 

5. Сірко З. С., Зав’ялов Д. Л. Композиція для захисту деревинних матеріалів від 

гризунів та біоушкодження: патент на корисну модель № 127431 Україна, МПК G01G 03/06 

(2006.01); заявлено 30.03.2018; опубліковано 25.07.2018; Бюл. № 14. 4 с. (Здобувачем 

особисто розроблено формулу винаходу на корисну модель). 

6. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок В. І., 

Зав’ялов Д. Л. Спосіб визначення індексу горючості теплоізоляційних будівельних 

матеріалів: патент на корисну модель № 129524 Україна, МПК G01N 25/50 (2006.01);  

заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018; Бюл. № 20. 6 с. (Здобувачем взято участь  

у розробленні засад визначення показників індексу горючості та обґрунтуванні критеріїв 

показників). 

7. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок В. І., 

Зав’ялов Д. Л. Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних будівельних 

матеріалів: патент на корисну модель № 129523 Україна, МПК G01K 11/10 (2006.01);  



заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018; Бюл. № 20. 4 с. (Здобувачем особисто 

сконструйовано та обґрунтовано роботу випробувального пристрою). 

 

Тези наукових доповідей 

8. Марченко Н. В., Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. Щодо можливих напрямів 

використання низькоякісної деревини сосни звичайної. Актуальні проблеми лісового  

сектору та садово-паркового господарства: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Київ, 14–15 квітня 2016 року: тези доповіді. Київ, 2016. С. 185. (Здобувачем особисто 

проаналізовано напрями використання низькоякісної деревини). 

9. Зав’ялов Д. Л. Щодо доцільності використання деревини сосни з грибними 

ураженнями. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 6–7 квітня 2017 року: тези доповіді. 

Київ, 2016. С. 139. 

10. Марченко Н. В., Зав’ялов Д. Л. Щодо використання сухостійної деревини сосни  

у конструкційних елементах. Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, 

збереження і раціональне використання: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Київ, 23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. С. 193–194. (Здобувачем особисто 

належить ідея використання низькоякісної деревини у конструкційних елементах). 

11. Зав’ялов Д. Л. Щодо структурних особливостей та можливості використання 

утеплювачів на основі низькоякісної деревини. Перспективи розвитку екосистемного 

менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві: Міжнародна  

науково-практична конференція, м. Київ, 18–19 квітня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. 

С. 120–121. 

12. Пінчевська О. О., Зав’ялов Д. Л. Телоізоляційні панелі з низькоякісної деревини 

сосни. Комплексне забезпечення якості технологічних процесі та систем: Х Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 року: тези доповіді. Чернігів, 

2020. Т. 1. С. 192. (Здобувачем особисто зібрано експериментальні дані та проведено  

їх аналіз). 

13. Пінчевська О. О., Зав’ялов Д. Л. Визначення щільності нового теплоізоляційного 

матеріалу. Дослідження лісових та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого 

розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 22 вересня 2020 року:  

тези доповіді. Київ, 2020. С. 117–118. (Здобувачем особисто зібрано експериментальні дані  

та проведено їх аналіз). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження апробовано на: Міжнародній науково-практичній конференції «Біоресурси 

лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне використання»  



 


