














ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

ТАНАНАЙКО ОКСАНИ ЮРІЇВНИ 

«Модифіковані аналітичними реагентами гібридні плівкові покриття SiO2 – 

поліелектроліт для оптичних і вольтамперометричних сенсорів», поданої на 

здобуття наукового ступеню доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.02.- 

аналітична хімія 

Актуальність теми дисертації. Актуальність роботи Тананайко О.Ю. не 

викликає сумнівів. Проведені дослідження можна вважати продовженням 

досліджень модифікованих силікагелів, які виконувались і виконуються на 

кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка протягом останніх трьох десятирічь. Серед лідерів цього напряму, за 

всілякого сприяння яких Оксана Юріївна виконала настільки якісне і цікаве 

дослідження, треба назвати наукового консультанта роботи професора Ольгу 

Антонівну Запорожець, яка заснувала науковий напрям з нековалентної 

модифікації кремнеземів органічними та неорганічними реагентами. Також 

важливий внесок у цю роботу вніс і член-кореспондент НАН України 

Володимир Миколайович Зайцев, який є одним з світових лідерів напряму з 

ковалентної модифікації силікагелів. 

Ці славетні традиції вже нового покоління київських хіміків-аналітиків 

продовжує О.Ю. Тананайко. Головним використанням в аналізі силікагелів 

залишається їх роль як дуже зручних і багатих корисними властивостями 

матеріалів для концентрування, відділення і детектування багатьох класів 

речовин. Це хімічна, термічна і механічна стійкість, контрольована і велика за 

розмірами поверхня, як ми змогли побачити і в цій роботі, надзвичайно велика 

можливість модифікувати властивості цього матеріалу за рахунок комбінації з 

аналітичними реагентами, наноматеріалами. Золь-гель синтез, хімічний синтез, 

нековалентна модифікація з використанням водневого зв’язку та дисперсійних 

сил обумовлюють багатий арсенал способів закріплення аналітів, реагентів та 

допоміжних речовин в силікагелі. Матеріали на основі оксиду силіцію 

представляють собою один з найкращих матеріалів для створення оптичних і 

електрохімічних сенсорів.  

В роботі Тананайко О.Ю. досліджені методи створення сенсорів, що 

належить на даний час до одного з найбільш актуального напряму розвитку 

сучасної аналітичної хімії, причому одне з вирішальних місць в роботі займає 

розробка біосенсорів. Такі дослідження мають обов’язково бути в кожній країні, 

враховуючи сучасний тренд до зміщення напряму наукових досліджень у бік 

біооб’єктів, нанохімії. Треба врахувати і тенденції до  наближення хімічного 
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аналізу до споживача, мініатюризації, автоматизації, екологізації хімічного 

аналізу, необхідність спрощення пробопідготовки. 

В роботі всіляко розвинутий такий прийом модифікації як попереднє чи 

одночасне з реагентами закріплення поліелектролітів. Безумовно цей спосіб 

знайде дуже широке використання при розробці сенсорів в тих областях, які 

окреслені у даній роботі. Дуже корисним є й той технологічний прорив, який 

виник завдяки з’ясуванню подробиць утворення стійких покриттів на основі 

комбінації оксиду силіцію і поліелектролітів, а також білків. Безумовну користь 

отримала аналітична наука від проведення систематичного дослідження і 

з’ясування факторів, які впливають на якість покрить, їх стабільність, 

структурованість, розмір пор, роль ПАР, темплат-синтезу, особливості 

використання наноматеріалів, електрохімічний синтез. 

Важливо, що в роботі технологія вироблення композитних плівок 

силікагелю, модифікованими різного роду необхідними компонентами, досягла 

певного рівня досконалості. Усі важливі компоненти процесу виготовлення 

досліджені і надані обґрунтовані рекомендації. Дисертація може слугувати 

своєрідною кухарською книгою для тих, хто хоче розробляти оптичні або 

електрохімічні сенсори на базі золь-гель синтезу. 

Актуальність роботи підтверджується тим, що вона проводилась у рамках 

тематики координаційних планів НДР кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

держбюджетні теми: № 01БФ037-06 “Високодисперсні оксидні матеріали в 

адсорбції та екологічному каталізі“ (2001-2005 рр., номер держреєстрації 

0101U002180); № 06БФ037-06 “Комбіновані та гібридні методи аналізу із 

застосуванням адсорбентів, композиційних матеріалів та міцелярних 

екстрагентів“ (2006–2010 рр., номер держреєстрації 0106U005891); № 11БФ037-

04П “Органомінеральні наноматеріали та супрамолекулярні системи для 

вилучення, концентрування та визначення аналітів різної природи“, (2011–2013 

рр., номер держреєстрації 0114U003554); № 14БП037-02 “Високочутливі зонди, 

супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного 

моніторингу, контролю якості продуктів харчування і ліків, а також клінічного 

аналізу“, (2014–2015 рр., номер держреєстрації 0114U003554); № 16БП037-05 

“Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні 

системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей“ (2016–2017 рр., номер 

держреєстрації 0116U002555); № 18БП037-01 “Супрамолекулярні ансамблі в 

розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти 

спрямованої дії в хімічному аналізі“ (2018–2020 рр., номер держреєстрації 

0118U001125). Роботу частково підтримано міжнародним проектом за 
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програмою Марії Кюрі FP7-PEOPLE-2009-IRSES №247603 “Sol-gel materials 

synthesis and characterization for optical sensing“ (2010–2013 рр.). 

Критичний огляд дисертаційної роботи Тананайко О.Ю. 

Дисертація О.Ю. Тананайко складається зі вступу, семи розділів, 

загальних висновків, списку цитованої літератури, який налічує загалом 592 

посилання, причому вони розбиті таким чином, що містяться після кожного 

розділу та додатку, семи додатків, п’яти актів впровадження результатів роботи. 

Загальний об’єм роботи становить 529 сторінок. Сама робота викладена на 360 

сторінках. 

У вступі переконливо обґрунтовані актуальність та мета роботи, 

сформульовані положення наукової новизни, показано її практичне значення, 

розглянуто особистий внесок дисертанта в роботу. 

В огляді літератури (1 розділ) розглянуто головні відомості щодо 

плівкових покриттів на основі оксиду силіцію які використовувались для 

розробки оптичних та вольтамперометричних сенсорів. Обговорені існуючі 

шляхи синтезу золь-гель методом, питання модифікації структуруючими 

агентами та темплатами, зокрема роль ПАР в регулюванні розмірів пор і 

сорбційної ємності. Показані досягнення у галузі модифікування покриттів 

аналітичними реагентами або аналітичними функціональними групами. Надано 

характеристику існуючим оптичним та електрохімічним сенсорам на основі 

оксиду силіцію. Критичний огляд літератури дозволив знайти найбільш 

ефективні шляхи покращення властивостей сенсорів, які ґрунтуються на 

покриттях з оксиду силіцію. В той же час з огляду є очевидним, що 

систематизовані дослідження щодо отримання гібридних плівок SiO2 – ПЕ не 

проводились, наявних даних не було достатньо, щоб зробити певний вибір типу і 

концентрації структуруючих речовин, не були описані загальні підходи до 

закріплення біомолекул на поверхні 3D і планарних електродів, існували тільки 

епізодичні відомості щодо електрохімічного синтезу плівок і його ролі у 

формуванні якісних плівок. 

Разом із тими літературними даними, які у великій кількості наводяться 

автором в експериментальній частині роботи, можна зробити висновок про дуже 

добре знання автором ситуації з сенсорами. Зміст огляду літератури повністю 

відповідає темі дисертації і експериментальній частині роботи. На основі огляду 

літератури вірно сформульовані проблеми, які потребують вирішення. Про 

актуальність дослідження свідчить той факт, що майже всі цитовані роботи 

надруковані у останні 20 років у провідних зарубіжних журналах з аналітичної 

хімії. 

У другому розділі наводяться дані щодо умов експерименту і методик 
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досліджень. В роботі використані два типи катіонних та два типи аніонних ПЕ, 

катіонні та аніонні барвники різних класів, білки, ферменти. Треба відмітити 

надзвичайно широкий вибір сучасних наноматеріалів. Це перша робота в 

Україні, в якій ці надзвичайно цікаві матеріали використані настільки ґрунтовно. 

Для проведення досліджень застосоване сучасне обладнання. Оцінити 

властивості запропонованих плівок було дуже важко без обладнання для 

виготовлення плівок, сучасних спектрометрів для вимірювання спектрів 

поглинання і люмінесценції, набору мікроскопів для методів атомно-силової, 

просвічуючої електронної, скануючої електронної мікроскопії. Для 

електрохімічних сенсорів використовували сучасні технології виготовлення, 

скловуглецеві електроди, друковані планарні електроди.  

Як і вся дисертація, даний розділ може слугувати добрим посібником для 

початку та проведення робіт з виготовлення оптичних та електрохімічних 

сенсорів на основі оксиду силіцію, оскільки в ньому дуже докладно і на 

високому методичному рівні описані методики золь-гель синтезу плівок, різні 

прийоми, які використовуються для модифікації плівок, в тому числі 

наноматеріалами. Наведені методики використання плівок для конкретних видів 

аналізу.  

У третьому розділі докладно вивчені питання, які є абсолютно 

необхідними при розробці сенсорів, тобто питання технології створення 

покриттів, розкриті фактори, які впливають на хіміко-аналітичні характеристики 

сенсорів. Розроблені науково-методологічні підходи отримання до 

модифікованих аналітичними реагентами гібридних органо-мінеральних 

плівкових покриттів SiO2 – ПЕ методом золь-гель синтезу. Методичні питання 

створення сенсорів є надзвичайно важливими, вони недостатньо висвітлені у 

літературі. Гібридні покриття сенсорів є багатокомпонентними, операції 

потребують спеціальної апаратури, що ускладнює процес розробки. Тим 

ціннішим є те, що в роботі Тананайко О.Ю. надані рекомендації, отримані як 

результат систематизованого наукового дослідження, щодо найменших 

подробиць розробки сенсорів. Це склад золю і співвідношення компонентів, 

таких як вода, спирт, каталізатор, способи нанесення золю на підложку і навіть 

висушування, природи і вмісту ПЕ, покращення властивостей плівок за рахунок 

введення у склад золей ПАР та темплатів. Останнє питання розглянуте дуже 

глибоко. Матеріал дисертаційної роботи настільки добре і зрозуміло 

викладений, що його можна рекомендувати використовувати як своєрідний 

учбовий посібник не тільки для вчених, а і для студентів. Показано, що 

модифікація покриттів ПЕ дозволяє отримати багато більш стійкі та однорідні 

механічно покриття, які є прозорими тат електропровідними, що є вирішальним 

для створення відповідно оптичних та електрохімічних сенсорів. Знайдені шляхи 
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оперування розмірами пор, що в свою чергу дозволяє ефективно регулювати 

сорбційну ємність.  

Сорбція на силікагелі, а також електростатична та специфічна взаємодія з 

поліелектролітом впливають на кислотно-основні, комплексоутворюючі та 

окисно-відновні властивості органічних реагентів. Також модифікація 

силікагелів ПЕ сприяє закріпленню певних типів реагентів, найочевидніше тих, 

що можуть зв`язуватися електростатично. У четвертому розділі досліджено 

модифікацію плівкових покриттів на основі SiO2 – ПЕ органічними 

аналітичними реагентами та їх комплексними сполуками з металами. ПЕ мають 

робити утримування реагентів у плівці набагато більш стійким, ніж просто у 

силікагелі. Підтверджено, що однією з умов утримання реагентів є їх існування у 

певній однозарядній формі. Барвники не вимивалися з сорбенту водою або 

розведеними розчинами сильних електролітів. В той же час вимивання реагентів 

приблизно 0,1 М розчинами сильних електролітів може використовуватися для 

регенерації сенсорів. 

Особливості комплексоутворення у фазі плівки SiO2 – ПЕ є тими ж, що 

спостерігалися для розчинів катіонних ПАР - зміщення константи дисоціації 

реагенту у кислу область. Одночасно для середовища плівки є характерним 

покращення кінетики реакції і реакція проходить значно швидше. Головною 

перевагою є можливість проводити повторно до 5 разів визначення після 

регенерації сенсору.  

Модифікація аніонними ПЕ дає можливість ефективно сорбувати катіонні 

комплекси металів, зокрема фенантролінатні. Після цього обробка аніонними 

барвниками дозволяє отримувати інтенсивно забарвлені аналітичні форми на 

поверхні сенсору. У разі визначення Fe(II) можливе пряме визначення за 

забарвленням самого комплексу.  

Використання плівок замість силікагелю дозволило зменшити сорбцію 

барвника (вона є незначною) та позбутися стадій фільтрування і висушування 

порошку. Чутливість розроблених методик є на рівні інших сорбційно-

спектроскопічних методик.  

Цікавими є методики визначення тетрацикліну за його власною 

люмінесценцією і особливо за люмінесценцією комплексу з Eu(III). 

Використання ПЕ у складі гібридних плівок сильно розширило можливості 

використання як оптичних сенсорів покриттів на основі силікагелю. 

У п`ятому розділі наведені приклади використання покриттів SiО2 – ПЕ 

для дослідження іммобілізованих покриттів на основі речовин, які вступають у 

окисно-відновні реакції, включаючи вольтамперометричне визначення. Ці 

реакції включали сорбцію барвників різних класів з метою їх подальшого 
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використання як реагентів для визначення окисників. Таким чином було 

розроблено методику визначення бромату та за каталітичною дією на реакцію 

окиснення барвника формальдегіду. Досить селективною виявилася реакція 

нітриту з родаміном 6Ж. Для покращення стійкості плівки було використано 

такий оригінальний прийом як використання змішаного ПЕ. Для 

неелектроактивних речовин, таких як молібден(VI), показано, що їх можна 

визначати після сорбції комплексів з електроактивними реагентами. В даному 

випадку було вивчено відновлення люмогаліону у складі комплексу.  

Враховуючи електропровідність плівок на основі SiО2 – ПЕ, вони є 

перспективними матеріалами для модифікування поверхні твердих електродів. 

Виявилося, що відновлення електроактивних речовин типу фероцианіду при 

використанні такого електроду майже не погіршується у порівнянні з 

електродом зі ртуті. Окрім того, можливе концентрування за рахунок 

іонообмінних якостей такого покриття і воно є екобезпечним. Електроди, 

модифіковані покриттям SiО2 – ПЕ, є придатними для визначення органічних 

речовин, які можуть бути протийонами для даного типу ПЕ. Плівки на основі 

полістиролсульфокислоти чудово утримують молекули аденіну. Більш того 

потенціал окиснення зсувається у негативний бік і завдяки цьому чітко 

проявляється на вольтамперограмі після попереднього накопичення при Е=-0,2 

В протягом 60 с. Покращення селективності відбувається за рахунок в тому 

числі ефекту «гість - хазяїн», оскільки розмір пор сорбенту в даному випадку 

регулюється на стаді формування покриття. 

У дисертаційній роботі віділяється шостий розділ, у якому наведені 

приклади використання покриттів на основі золів силікагелю, де як активні 

речовини сенсорів використані біомолекули. Ці приклади включають як 

використання найсучасніших способів покращення електрохімічних 

властивостей сенсорів за допомогою наноматеріалів, так і розробку методик 

визначення дуже важливих речовин. В роботі досліджена і використана 

величезна кількість білків, в основному  ферментів, що дозволило ефективно 

використати унікальні селективні реакції цього класу речовин. Показано, що при 

закріпленні білкових молекул у плівках SiО2 сприятливо збільшується час життя 

і стабільність іммобілізованих ферментів. Показані переваги методу 

інкапсулювання у порівняні з простою абсорбцією. Вперше настільки докладно 

вивчений метод утворення покриттів силікагелю, який включає 

електроіндукований гідроліз, який має багато переваг у порівнянні з іншими 

способами, такими як простота виконання, швидкість, можливість впливати на 

структурованість плівки на нанорівні, наносити плівку на складні поверхні та 

таке інше. 

Знайдені умови закріплення гемоглобіну із збереженням його 
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каталітичних та окисно-відновних властивостей методом інкапсулювання. 

Проходження каталітичних реакцій використовувалось для розробки методик 

визначення гідроген пероксиду а також кисню. 

Електроосадження було використано для модифікування складної 

поверхні друкованих планарних електродів, що було б дуже складно зробити 

традиційними технологіями. Як модифікатори їх поверхні було обрано такі 

ферменти як глюкозооксидаза, холіноксидаза, сорбітол дегідрогеназа. За таких 

умов спостерігався стабільний аналітичний відгук на глюкозу, холін та сорбітол 

відповідно за сигналами таких субстратів як пероксид водню або 

нікотинамідаденіннуклеотид. 

В роботі для покращення електровідновлення ряду біомолекул широко 

застосована модифікація плівок сенсорів з використанням наноматеріалів. Лише 

перелічити їх може заняти багато часу. Це наночастинки благородних металів, 

оксиди перехідних металів (CuO і MnO2), вуглецеві наночастинки. Вони 

слугували медіаторами переносу електрону. Розроблено два способи їх 

отримання: шляхом змішування з білком та при попередньому утворенні на 

поверхні електроду. У присутності Pt наночастинок межа виявлення глюкози 

знижувалася у 5 разів, розширювався діапазон визначуваних концентрацій у 4 

рази, а зміщення потенціалу відновлення сприяло підвищенню селективності. 

Приблизно такі ж корисні аналітичні ефекти спостерігали і при модифікації 

оксидами перехідних металів, наноаламазами, отриманими шляхом 

детонаційного синтезу, вуглецевими нанотрубками. Так за використання 

вуглецевих нанотрубок потенціал відновлення зсувається до -0,515 В з +0,7-1.0 

В. За таких умов без модифікації визначенню заважають відновники, які можуть 

знаходитися в об’єкті аналізу, а також окиснення води. Електроди отруюються 

продуктами електролізу НАДН. 

В сьомому розділі наведені приклади використання запропонованих 

гібридних покриттів для розробки спектрофотометричних, люмінесцентних та 

вольтамперометричних методик аналізу. Описані особливості методик аналізу і 

для кожного з об’єктів аналізу наведена порівняльна характеристика з іншими 

аналогічними методиками визначення. Підсумовуючи можна сказати, що кожен 

з 17 сенсорів ґрунтується на оригінальному складі покриття і принципі роботи, 

включає використання інших оригінальних прийомів формування покриття, 

унікальну сукупність використаних матеріалів. Тому цінність кожної з цих 

методик багатократно зростає, оскільки кожна з них дає шлях для розробки 

великої кількості речовин. Для розроблених методик виконані дослідження 

правильності, в ряді випадків з’ясовані конкретні надлишки заважаючих 

речовин. В авторефераті не залишилось місця для характеристики того 

різнобарв’я об’єктів аналізу, для яких були використані сенсори. Висока 
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селективність особливо методик, які ґрунтуються на ферментних реакціях 

обумовила можливість аналізу важких за складом об’єктів аналізу. Це продукти 

харчування, миючі засоби, біозразки. Ці приклади підтвердили велику 

практичну користь від проведеного великого дослідження. 

Багато фактичного матеріалу знаходиться у 7 додатках до роботи. В тому 

числі це і методики деяких визначень, таблиці з порівняльною характеристикою 

і ті рисунки і таблиці, які виявилися менш значимими для пояснення матеріалу 

основної частини дисертації. 

Наукове значення роботи 

Серед найбільш вагомих наукових результатів, одержаних здобувачем 

вперше, головними вважаю такі: 

1. Розроблені науково-методологічні основи отримання і застосування в 

аналізі нового класу гібридних плівкових покриттів SiO2 – поліелектроліт 

методом золь-гель синтезу з керованими властивостями. Показано, що головну 

роль в закріпленні реагентів та аналітів відіграє електростатична взаємодія з 

зарядженими групами ПЕ, що дало змогу цілеспрямовано підбирати склад 

покриття для визначення того чи іншого аналіту. З’ясовані фактори, які 

впливають на отримання суттєво більш стійких, однорідних плівкових покриттів 

з покращеними хіміко-аналітичними характеристиками.  

2. Розвинуті такі корисні технологічні напрацювання як правильний вибір 

складу суміші для гідролізу тетраетилортосилікату, керування поруватістю 

плівок регулюванням природи і концентрації неіонних ПАР, структурування 

темплатами аналіту. Раціональне керування пороутворенням дало можливість 

підвищити сорбційну ємність, скоротити час встановлення сорбційної рівноваги 

та покращити вибірковість взаємодії. Встановлено утворення мікро- та 

мезопоруватих рівномірних покриттів SiО2 – ПЕ методами мікроскопії, 

рентгенівської дифракції, ІЧ-спектроскопії.  

3. Встановлено, що присутність ПЕ у матриці покриттів обумовлює 

ефекти, схожі з тими, що спостерігаються для взаємодії органічних барвників та 

реагентів з поліелектролітами та ПАР у розчині, такими як підсилення 

кислотних властивостей для аніонних барвників, чи основних властивостей для 

катіонних. Це використано для покращення чутливості, контрастності і 

експресності спектрофотометричних визначень. 

4. Розроблено метод інкапсулювання білків у плівках оксиду силіцію 

методом електроіндукованого гідролізу. Встановлені основні фактори, які 

впливають на електроаналітичні характеристики біосенсорів, в тому числі склад 

золю, час та величина потенціалу електролізу. Виявлений вплив міцелярних 
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концентрацій катіонного ПАР та наночастинок золота, платини, оксидів 

марганцю і купруму, наноалмазів та вуглецевих нанотрубок у біокомпозитних 

плівках га електрокаталітичні властивості інкапсулюваних ферментів, що 

проявляються у збільшенні катодного або зменшенні анодного потенціалу 

каталітичного струму, покрашенні його стабільності та зростанні тривалості 

роботи електроду. 

5. Знайдені умови і принципи одержання 17 типів нових різних типів 

оптичних та вольтамперометричних сенсорів на основі модифікованих 

аналітичними реагентами плівок SiO2 – ПЕ або інкапсульованих у білків. 

Практичне значення роботи є безперечним. Розроблені загальні 

рекомендації до одержання гібридних плівкових покриттів SiO2 – ПЕ з 

керованими сорбційними характеристиками методом золь—синтезу шляхом 

варіювання складу золю SiO2, природи та концентрації ПЕ і ПАР. Модифіковані 

аналітичними реагентами оптичні сенсори використані для розробки методик 

визначення Fe(II), Zn(II), Al(III), нітрату, формальдегіду, тетрацикліну у водах, 

біооб’єктах, продуктах. Розроблені сенсори характеризуються збільшеним у 

порівнянні з аналогами часом життя, кількістю використань, мінімальною 

пробопідготовкою, зменшеними витратами реагентів, екобезпечністю.  

Сенсори на основі біокомпозитної плівки SiO2 – фермент, модифікація 

катіонним ПАР та наночастинками дозволили значно підвищити чутливість, 

розширити інтервали концентрацій визначення аналітів, покращити вибірковість, 

стабільність інкапсульованих в плівку ферментів. З використанням цих сенсорів 

розроблені методики визначення Мо(VI), аденіну, гуаніну, розчиненого кисню, 

гідроген пероксиду, глюкози, холіну, сорбітолу, сахарози, мальтози, 

стрептоміцину, які характеризуються мінімальною пробопідготовкою і можуть 

бути використані поза лабораторією для «on-site» та для «in-vitro» аналізу. На 

основі модифікованих гібридних покриттів розроблені чутливі елементи оптичних 

та вольтамперометричних хемо- та біосенсорів для визначення біологічно активних 

речовин в природних, біологічних, фармацевтичних, харчових та парфюмерно-

косметичних об’єктах.  

Методики вольтамперометричного визначення гідроген пероксиду і 

мальтози впроваджено у роботу науокво-виробничої компанії «Йодіс», методики 

вольтамперометричного визначення глюкози, гідроген пероксиду, сахарози 

впроваджено в учбовий процес кафедри аналітичної хімії КНУ ім. Т. Шевченка. 

Достовірність наукових положень та висновків, поданих у дисертації.  

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки і узагальнення є 

коректними результатами досліджень, виконаних на високому теоретичному і 

експериментальному рівні. Достовірність отриманих результатів 
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забезпечувалася коректним використанням сучасних незалежних хімічних та 

інструментальних методів дослідження та математичною обробкою отриманих 

результатів. Правильність розроблених методик аналізу з використанням 

оптичних та електрохімічних сенсорів було підтверджено методом добавок, 

ґрунтовним аналізом заважаючого впливу, проведенням аналізу незалежним 

методом. 

Результати роботи пройшли значну апробацію на міжнародних 

конференціях, українських конференціях, а також на річних сесіях наукової ради 

НАН України з проблеми «Аналітична хімія». 

Надійним підтвердженням світового рівня проведеного дисертаційного 

дослідження та його якості слугують численні статті, надруковані у провідних 

світових журналах з аналітичної хімії. У тому числі це такі вагомі журнали як 

Talanta, Langmuir, Sensors and Actuators, Electroanalysis, Electrochimica Acta, 

Journal of Electroanalytical Chemistry, Electrochemistry Communications, Carbon та 

інші. Роботи О.Ю. Тананайко добре цитуються. На даний час вона має один з 

найвищих для аналітиків України індекс Хірша 12. Таким чином, основні 

положення дисертаційної роботи пройшли добру апробацію на міжнародному 

рівні, що свідчить про те, що отримані результати відповідають світовому рівню. 

Автореферат та основні положення дисертаційної роботи є ідентичними за 

змістом. Зміст дисертаційної роботи достатньо повно представлений в 

авторефераті. Надруковані праці у повній мірі відображають отримані у роботі 

наукові результати. 

Дисертаційна робота написана літературною науковою українською 

мовою, дуже легко читається, логічно побудована. У роботі за дуже малим 

виключенням відсутні стилістичні та орфографічні помилки, відчувається 

великий досвід автора, отриманий ним при написанні статей до провідних 

наукових журналів. При оформленні списку використаних джерел, рисунків, 

таблиць, решти тексту автор дотримувався існуючого ДСТУ. 

Зауваження та запитання до роботи. 

1. Чи був сенс застосовувати для модифікації силікагелю при розробці 

електрохімічних сенсорів з використанням ферментів поліелектроліти? 

2. Оскільки покриття, які досліджувались у роботі є різновидом твердих 

сорбентів, це можно було з успіхом використати для концентрування. Що Ви 

можете сказати щодо ефективності такого концентрування для Ваших систем? 

Який ступінь вилучення досягався? Чи був високим ступінь концентрування? 

3. При застосуванні покриттів оксид силіцію – поліелектроліт з 

закріпленими органічними реагентами для визначення іонів металів виникає 
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можливість створення оптичних сенсорів і багатократного використання. Чи 

можна сказати, що є додаткові переваги у порівнянні з іншими сорбційно-

спектроскопічними методами? Також наведіть приклади переваг, які є у 

порівнянні з системами на базі силікагелів з ковалентно та нековалентно 

зв’язаними аналітичними реагентами. Частково це зроблено у роботі, але 

хотілося б почути більш узагальнену думку. 

4. Силікагелі інколи модифікують за допомогою мономерних катіонних 

ПАР. Якими є переваги при використанні модифікації катіонними 

поліелектролітами? 

5. Які перспективи є у підвищенні часу життя і кількості використань у 

сенсорів на основі оксиду силіцію? Назвіть верхні і нижні межі цих значень. Що 

заважає використовувати плівки більше ніж 4-5 разів? Якими є шляхи 

покращення часу життя? 

6. Скажіть, при використанні електроіндукованого осадження плівок 

наскільки критичним є коливання часу для отримання задовільної 

відтворюваності? Чи не змінюється максимум на такій залежності з часом? 

Якою є причина зниження сигналу при більш тривалій обробці? Чи змінюється 

нахил градуювальної залежності для кожного нового сенсору?  

7. Чи можна було б знизити межу визначення при використанні для 

детектування більш потужного методу ніж циклічна вольтамперометрія, скажімо 

– диференційна імпульсна вольтамперометрія? 

8. Чи не могли б покращитися властивості сенсорів, такі як стійкість 

утримання аналітичних реагентів при використанні інших поліелектролітів, 

наприклад з більш розвиненою гідрофобною частиною? Чи досліджувались інші 

поліелектроліти? 

9. В літературі є дані, що катіонні поліелектроліти зв`язують 

сульфофталеїнові барвники не за сульфогрупою, а за атомом оксигену 

фенольного гідроксилу. На чому ґрунтується Ваша впевненість, що такі 

барвники як люмогаліон чи інші приєднуються саме за сульфогрупою? Чи 

спостерігали Ви у Ваших системах таке явище, коли Ви вели сорбцію при 

такому рН, де домінувала б одна форма барвника, а сорбувалася інша? 

10. В роботі зустрічається невелика кількість помилок. C. 223-228. 

Переплутані посилання [44-48] і далі. С. 139. Помилка при опису рисунка 3.2. Не 

10-30, а 10-60 с, і оптимальний час не 20, а 30 с. Константи протонування 

барвників індокарбоцианінового ряду добре досліджені і відомі. Вони є набагато 

меншими, ніж рК = 1. С. 255. Рис. 5.9 відсутній. 
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