
ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
про дисертацію Яценко Анастасії Дмитрівни 

«Рекреаційне лісокористування в Північно-Західному Приазов'ї», представлену на 
здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 

— конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ 
Рекреація є необхідною умовою нормального людського життя, засобом 

компенсації напруги, стресів і відновлення працездатності. З метою розвитку 
рекреаційної діяльності за останні десятиліття у світі активно освоюються нові 
території з різноманітними ландшафтами, а також впорядковуються і 
перетворюються раніше освоєні. Інтерес до вивчення рекреаційних умов не 
випадковий, оскільки рекреаційна діяльність може забезпечити жителів 
рекреаційного регіону додатковими робочими місцями, загалом стимулює 
зростання соціального й економічного рівня населення. 

Рекреаційне природокористування в умовах нинішнього стану соціально-
економічного розвитку України потребує удосконалення та виявлення нових 
шляхів розвитку. Новим вектором перспективного розвитку могло б стати 
рекреаційне лісокористування за властивого йому багатофункціонального 
характеру і зручності для використання відпочинку людей, але у різних куточках 
України воно є неоднорідним. Зокрема, рекреаційне лісокористування в умовах 
півдня України має свої специфічні особливості й складності, а у приморських 
регіонах воно залишається невивченим. Саме тому, потреба і пріоритетність 
дослідження напрямів лісокористування з метою ефективного використання їх 
рекреаційного потенціалу, поліпшення якості ландшафтів і розробки заходів щодо 
підвищення їх стійкості до рекреаційних навантажень у відношенні території 
Приазовья є безперечною, а обґрунтування конструктивно-географічних засад 
рекреаційного лісокористування є актуальним напрямком у вітчизняній 
географічній науці. 

НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Новизна результатів, яка випливає із аналізу змісту дисертації Яценко А.Д., 

виявляється у тому, що вперше запропоновано історичну періодизацію створення і 
формування лісокультурних територій Північно-Західного Приазовья з 
визначенням їх рекреаційного потенціалу і дигресійних змін та розроблено 
картосхеми з туристично-пішохідними маршрутами й функціонально-
рекреаційним зонуванням ключових ділянок. Це дозволяє планувати й 
регламентувати рівень рекреаційного використання, а у перспективі дасть 
можливість повноцінно використовувати раціонально організовані лісорекреаційні 
території для рекреантів. 

У дослідженні набула подальшого розвитку методика оцінки рекреаційного 
потенціалу лісокультурних територій в умовах посушливого степу, здійснена на 
основі лісотипологічних та лісотаксаційних характеристик. Перевагами цієї 
методики є її компактність, яка забезпечує простоту та зручність у використанні, 
чітку регламентацію та достатню диференційність показників для інтегральної 
оцінки рекреаційної цінності лісотаксаційного кварталу, лісництва тощо. 

Концепція рекреаційного лісокористування може бути орієнтиром для 
подальших наукових досліджень у зв'язку із обгрунтуванням дисертанткою шляхів 

: 
і _ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету І 
f імені Тараса Шевченка 
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раціонального використання, відновлення та охорони лісових біогеоценозів 
лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я. 

Встановлений авторський внесок через використання системного підходу і 
привнесену новизну в рекреаційних дослідженнях є свідченням конструктивного 
характеру проведеної Яценко А.Д. роботи. 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Основні наукові результати дисертантки представлені в обгрунтуванні 
теоретико-методологічних засад та висновках дисертаційної роботи. Зокрема, 
означено об'єктно-предметне поле дослідження, запропоновано визначення 
наукової категорії «територіальна рекреаційна лісокультурна система». Лісові 
насадження, у дисертації, розглядаються у якості цілісного об'єкту, як частини 
відкритої і динамічної системи. У їх вивченні застосовувався структурний метод, 
моделювання, спостереження, експерименту, лісівничо-таксаційні прийоми тощо. 

Дослідження рекреаційних властивостей лісових насаджень території 
Північно-Західного Приазов'я здійснено на основі напрацювань у цій сфері Е. 
Репшаса, 0.3. Глухова, О.В. Кочиної (Срмакової), С.А. Генсирука, П.С. 
Погребняка, Н.С. Казанської та О. Бельгарда. Проте у тексті дисертації та 
автореферату бракує інформації на користь чіткої системи критеріїв і показників, 
ранжування території за рівнем рекреаційної цінності чи алгоритму послідовної 
оцінки, що свідчило б про удосконалення А.Д. Яценко методики оцінки 
рекреаційного потенціалу ключових лісокультурних територій (с. 5,14 автореф.; с. 
57 дис. ) 

Із заявленого переліку та представленого опису рекреаційних впливів (на 
лісову підстилку, ґрунт, деревостан, підріст і підлісок) у &3.2 (с. 134-152) 
дослідженим автором є лише вплив рекреаційних навантажень на трав'яний покрив 
(с. 141-148). Це, власне, і не заперечує завдань, які ставилися перед дослідницею: 
«дослідити зміни видового складу трав'яного покриву ключових територій під 
впливом рекреаційних навантажень» (с. 4 дис.), проте утруднює встановлення 
факту достовірності результатів дослідження. 

Висновок дисертантки стосовно визначення структури рекреаційного 
лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї помилковий. Насправді 
визначені і представлені на рисунку 3.1 (с. 115) дисертації та рисунку 4 (с. 10) 
автореферату лише види рекреації, без прив'язки їх до певних підрозділів (об'єктів, 
господарських частин) лісової рекреації. Повинна б бути означені лісові території, 
які можуть виконувати ці функції. До прикладу, полювання і лікувальна рекреація 
потребують різних об'єктів рекреації. 

Параграф 3.3 «Система лісогосподарських заходів у районних 
територіальних рекреаційних лісокультурних підсистемах Північно-Західного 
Приазов'я» (с. 153-164 дис.) - не містить результатів власних досліджень. 
Констатація факту необхідності створення цінних у рекреаційному відношенні 
лісів не замінить практичної верифікації теоретико-методологічних обґрунтувань 
та ускладнює бачення конструктивності дисертаційного дослідження. 

У зв'язку з вищеозначеним, варто відзначити, що наукові положення та 
висновки, які сформульовані в дисертаційній роботі не завжди є достатньо 
обґрунтованими. 
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ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЛЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ 
Пропозиції дисертантки, як результат апробації та доповнення відомих 

методик, використовуються у практичній діяльності лісових господарств 
Північно-Західного Приазов'я для удосконалення прогнозування та проектування 
проведення лісогосподарських і лісовідновлювальних робіт, а також регулювання 
рекреаційних навантажень. Методика досліджень рекреаційного лісокористування 
степової території може бути адаптована при вивченні та проектуванні 
рекреаційних лісових об'єктів у інших регіонах України, передусім у Степу. 
Розроблені туристичні маршрути і результати рекреаційно-функціонального 
зонування лісокультурних територій можуть бути використані керівництвом 
лісових господарств та місцевими туристичними компаніями при проектуванні 
рекреаційно-туристичної діяльності населення. Результати дисертаційного 
дослідження знайшли застосування при викладанні низки навчальних дисциплін 
(«Екологічний туризм», «Антропогенне ландшафтознавство», «Туристсько-
рекреаційні ресурси України», «Рекреаційна географія») у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка та Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. їх 
використання засвідчено відповідними актами впровадження. 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, її ЗАВЕРШЕНОСТІ 
Дисертаційна робота та автореферат А.Д. Яценко «Рекреаційне 

лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї» написані українською мовою. 
Дисертація складається зі вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Містить рисунки (8) й таблиці (15), представлених як в тексті, 
так і в додатках (27 стор.), які ілюструють теоретичні положення та практичні 
здобутки. Робота логічно структурована, характеризується послідовністю викладу 
матеріалу. Список використаних джерел (199 найменувань) має літературні й 
електронні, вітчизняні й зарубіжні посилання й узгоджується із тематикою 
дослідження та текстовою частиною. Виклад матеріалу логічний, доказовий. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено 
завдання, окреслено об'єктно-предметний зміст роботи, розкрито наукову новизну 
і практичне значення отриманих результатів, а також наведено інформацію про їх 
апробацію та впровадження. 

У першому розділі при обґрунтуванні теоретико-методологічних засад 
дослідження подано визначення окремих дефініцій, окреслено принципи, підходи й 
методи пізнання предмету, проаналізовано та періодизовано історію створення й 
розвитку лісокористування Північно-Західного Приазов'я, запропоновано 
методику оцінки рекреаційних якостей лісу для визначення природно-
рекреаційного потенціалу лісокультурних територій. 

За автором дисертаційної роботи об'єкт дослідження - лісокультурні 
території Північно-Західного Приазов'я. Проте сутність базового, для цього 
дослідження, поняття в роботі не розкрито. Які об'єкти лісової рекреації має на 
увазі дисертантка - невідомо. Відсутня чіткість й у перевагах чи недоліках 
методик, які автор використовувала у своїх дослідженнях, як і питанні 
удосконалення методики оцінки рекреаційного потенціалу лісокультурних 
територій. Декларативним залишилося питання окреслення перспектив розвитку та 
удосконалення процесу рекреаційного лісокористування у лісокультурних 
насадженнях Північно-Західного Приазов'я. 
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У другому розділі автор зосереджує увагу на характеристиці природно-
ресурсного потенціалу ключових територій, виділенні їх меж та індивідуальних 
природних особливостях. Для визначення рекреаційного потенціалу нею залучено 
різні показники, зокрема: естетична оцінка лісокультурних територій, оцінка 
санітарно-гігієнічних властивостей, оцінка пішохідної доступності та оцінка 
стійкості лісокультурних насаджень до рекреаційних навантажень. Результати 
оцінки рекреаційного потенціалу ключових лісокультурних територій виявили 
середню стійкість насаджень до рекреаційних навантажень, що пов'язано з 
наявністю великої кількості порід, які мають низьку здатність витримувати й 
відновлюватися після рекреаційного впливу, незважаючи на домінування у 
деревостані дуба звичайного, акації білої та сосни кримської. Також відмічаються 
високі оцінки санітарно-гігієнічних властивостей, порівняно з естетичними 
властивостями, та середні оцінки класу пішохідної доступності. Послідовність дій 
дисертанта, за обраною та модернізованою нею методикою, дозволила визначити 
придатність лісокультурних насаджень Північно-Західного Приазов'я до 
проведення основних видів рекреації (тихого прогулянкового, активного та 
санаторно-курортного видів відпочинку). 

У третьому розділі схарактеризовані основні види рекреації, які 
проводяться у межах лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я, 
відзначено перспективний напрямок рекреації, яким є екологічний туризм. Для 
кожної з ключових територій розроблено по 3 туристично-пізнавальних маршрути 
та складено їх картосхеми. Досліджено та встановлено зміни трав'яного покриву 
ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я, які зумовлені 
рекреаційним впливом. Наведені дисертанткою приклади рекреаційних 
навантажень на лісокультурні насадження свідчать про трансформацію 
компонентів лісового ландшафту під впливом витоптування, зокрема про зміну 
екоморфної структури трав'яного покриву у напрямку зростання частки 
рудеральних видів та ксерофітизації трав'яного покриву. 

При ознайомленні із змістом виявилося, що вступна частина до розділу 3 не 
узгоджена із дослідницьким досвідом пропонованої дисертанткою тематики (немає 
жодних посилань на праці тих, чиї висновки використано). 

У цьому ж розділі, Яценко А.Д., означена система лісогосподарських 
заходів, яка має бути застосована для забезпечення процесу рекреаційного 
лісокористування, збереження власне лісокультурних насаджень Північно-
Західного Приазов'я. Проте це лише констатація відомого факту перспективного 
лісокористування, але аж ніяк не авторські пропозиції з прив'язкою до конкретних 
лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я. 

У заключному розділі дисертанткою визначено сутність поняття та основні 
підходи до здійснення функціонального зонування рекреаційних територій. У 
результаті виконаного нею функціонально-рекреаційного зонування 
лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я у межах кожної із них 
було виділено функціонально-рекреаційні зони (природних резерватів, 
прогулянкового відпочинку, довготривалого відпочинку, короткочасного 
активного відпочинку, господарського забезпечення рекреаційних потреб, 
екологічного туризму та зеленого туризму), що знайшло відображення на 
відповідно складених картосхемах. 

Розділ 4 має усього 20 сторінок тексту на противагу усім іншим розділам, які 
наділені значно більшою кількістю сторінок: 1 (41), 2 (35) і 3 (майже 80). Хоч будь-
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яка норма стосовно рівності структурних частин досить умовна, і цінність 
виконаної роботи аж ніяк не знаходиться в прямій залежності від її об'єму. 

Серед іншого, у розділі недостатньо опрацьованим є питання обгрунтування 
пропозицій з оптимізації рекреаційного лісокористування. 

Загальні висновки дисертації й автореферату необмотивовано звужують 
міждисциплінарний характер, представленого до захисту дослідження. 

Загалом, незважаючи на деяку невідповідність в обґрунтуванні окремих 
положень, у конструктивно-географічному плані дисертаційну роботу А.Д. Яценко 
можна вважати завершеною. 

ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ У 
НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ УСТАНОВЛЕНИХ 

ВИМОГ 
Основні положення й результати дисертаційного дослідження опубліковано 

в 19 працях, із яких 9 - статті, опубліковані в наукових фахових виданнях, 
внесених до переліку, затверджених ВАК України, 5 статей - у збірниках наукових 
робіт, 5 - тези та матеріали конференцій. Аналіз публікацій Яценко А.Д. свідчить, 
що вони достатньо повноцінно висвітлюють як зміст роботи, так і основні наукові 
результати, отримані в дисертації. 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ 
ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат дисертації за структурою та змістом відповідає вимогам, що 
ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні положення, 
зміст, результати і висновки дисертаційного дослідження, здійсненого А.Д. 
Яценко. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ЗАУВАЖЕННЯ 
1. При аналізі концептуальних положень дослідження автором не розкрито 

зміст одного з ключових понять, які використовуються у дисертації, зокрема 
«лісокультурні території». У чому виявляється його сутність? Чи синонімічне це 
поняття словосполученням «лісові насадження», «лісокультурний ландшафт», 
«лісові екосистеми», які використовуються у роботі? Окрім того, дисертантка на с. 
57 дисертації виділяє у межах території Північно-Західного Приазов'я та поза нею 
найбільш масивні ключові лісокультурні території у складі 4 лісництв, загальною 
площею 5175 га. Але за легендою карти «Ключові лісокультурні території 
Північно-Західного Приазов'я» (рис. 2, с. 7 автор.; дод. А дисерт.) у межах лісництв 
представлені ключові ділянки. Ніде більше у тексті про них не згадується. То на 
основі чого відбувалися дослідження у дисертаційній роботі і що розуміє автор під 
термінами «ключова територія» і «ключова ділянка»? 

2. У дисертаційній роботі та авторефераті наголошується на розкритті 
сутності наукової категорії «територіальна рекреаційна лісокультурна система». 
Але недостатнє обґрунтування її у дисертації та «замовчування» цієї теми в 
авторефераті потребує додаткового авторського пояснення. 

3. На думку автора дисертації «Головною рисою територіальної рекреаційної 
лісокультурної системи є її прив'язка до поверхні планети.... конкретними 
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географічними координатами регіону Північно-Західного Приазов'я» (с.25 дис.). 
Проте включення до регіону дослідження Великоанадольського лісництва, яке 
знаходиться за його межею, веде до порушення єдності територіальної 
рекреаційної лісокультурної системи і виходить за рамки назви дослідження, тобто 
«Рекреаційного лісокористування в Північно-Західному Приазов'ї». 

Чи не помиляється автор, стверджуючи, що «на сучасному етапі 
Великоанадольське (2543 га) та Старо-Бердянське лісництва (1132 га) є 
найбільшими в Європі штучно створеними лісами» (с. 39 дис.). Адже як відомо, 
загальна площа Олешківських лісів складає понад 100 тисяч гектарів, і - це 
найбільший штучний ліс навіть не Європи, а — у світі. Будь-яке із п'яти лісництв 
лише Цюрупинського ЛМГ, як складника Олешківських лісів, за площею 
перевищує згадані дисертанткою лісництва. 

4. У новизні результатів наукового дослідження та у висновках здобувачем 
звертається увага на удосконаленні методики дослідження природно-рекреаційного 
потенціалу лісокультурних територій. Але що конкретно втілене автором у 
дослідження лісових насаджень Північно-Західного Приазов'я дає право на такий 
висновок? 

5. Екологічний туризм заявлений автором дослідження перспективним для 
Пн.-Зх. Приазов'я (с. 129-130 дис.). Проте жодним словом не згадано науково-
дослідницький туризм, метою якого є передусім дослідження й оцінка екостану 
лісів. Як відомо, ліси в степу займають лише 4,2%, в Запорізькій області лісистість 
з урахуванням полезахисних лісових смуг складає 3,96%, при загальній по Україні 
-15,9%. До того ж, усі ліси півдня України виконують переважно природоохоронні 
функції. 

6. Рис.1 (с.6 автореф.) має назву «Аналіз та оцінка рекреаційних якостей лісу 
для визначення природно-рекреаційного потенціалу лісокультурних територій». 
Утім він демонструє лише комплекс оціночних процедур, які загалом відповідають 
головній цілі оцінки. У чому ж виражається аналіз рекреаційних якостей лісу? 

7. У досліджені рекреаційних впливів на лісокультурні території здобувач 
зосередилася на встановленні рекреаційних навантажень на трав'яний покрив (с. 
141-148). У чому його переваги перед іншими видами рекреаційного впливу (на 
лісову підстилку, грунт, деревостан, підріст і підлісок) у встановлені рекреаційних 
навантажень на лісові насадження? 

8. Висновки розділу 3 стосовно системи лісогосподарських заходів у межах 
ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я декларативні і 
не знаходять текстового підтвердження. 

9. Картосхеми з відображенням екотуристських маршрутів та 
функціонально-рекреаційного зонування побудовані на ландшафтній основі, але 
чому таке обмеження ландшафтного наповнення загалом наукового дослідження? 

Для забезпечення більш повної уяви про використання потенційних 
можливостей лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я вбачається 
доцільним виконання зонування цього єдиного рекреаційного фонду за 
інтенсивністю рекреаційного користування з виділенням певних зон (інтенсивного 
рекреаційного користування, помірного рекреаційного користування, резервної). 
Натомість, ступінь практичності розроблених екотуристських маршрутів міг 
вирости завдяки зображення дорожньо-стежкової мережі та урізноманітнення 
туристських маршрутів за побудовою. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 
ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

За результатами вивчення дисертаційної роботи й автореферату А.Д. Яценко 
можна зробити висновок, що зміст дисертації відповідає профілю спеціальності -
11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних 
ресурсів, хоч і має деякі недоліки. Проте, зауваження і побажання, висловлені у 
відгуку, не заперечують основних результатів роботи. Поставлена у ній мета 
досягнута. 

Розробки здобувача представляють собою комплексне географічне 
дослідженні, де вирішено важливе наукове завдання щодо сутності процесу 
рекреаційного лісокористування Північно-Західного Приазов'я, виявлено та 
оцінено рекреаційний потенціал лісокультурних територій; встановлено роль та 
значення в оптимізації проведення лісових видів туризму та рекреації у степовому 
регіоні України. Усі положення та висновки дисертації достатньо повно 
представлені у публікаціях, пройшли апробацію. 

Структура й виклад матеріалу дисертації логічні та прийнятні. Робота 
виконана на українській мові. Таблиці та рисунки узгодженні з текстом дисертації 
та мають відповідну нумерацію й назви. 

Дисертаційна робота Яценко Анастасії Дмитрівни «Рекреаційне 
лісокористування в Північно-Західному Приазов'ї» за своїм науковим рівнем, 
якістю досліджень і практичним значенням відповідає «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 
та нормативним актам ВАК України, а його автор заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 -
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

29.11.2016 

А. В. Гудзевич 

Доктор географічних наук 
професор кафедри геогра 
Вінницького державноп 
імені Михайла Коцюбин 
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ВІДГУК 

на кандидатську дисертацію Яценко Анастасії Дмитрівни 
«Рекреаційне лісокористування в Північно-Західному Приазов'ї», 
представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду Д. 26.001.07 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 
зі спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія 
та раціональне використання природних ресурсів 

Дисертаційна робота А.Д. Яценко присвячена дослідженню, розробці та 
обґрунтуванню конструктивно-географічних засад рекреаційного 
лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї, що наразі відноситься до 
рівня актуальних питань організації збалансованого природокористування. 
Представлена робота є ґрунтовним дослідженням процесу рекреаційного 
лісокористування, важливим для подальшого проведення та планування лісової 
рекреації та туризму в регіоні, ефективного вироблення рекомендацій для 
догляду за «рекреаційними лісами» у степовій зоні. 

Виходячи з поставленої мети дослідження: розробка та обґрунтування 
конструктивно-географічних засад рекреаційного лісокористування у Північно-
Західному Причорномор'ї, автор успішно розв'язала завдання, які 
відзначаються новизною. 

Безпосередній зв'язок дисертаційного дослідження з планами науково-
дослідницьких робіт кафедри географії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, є, що підтверджується участю здобувача у 
розробці та застосуванні методичного та картографічного матеріалу під час 
викладання курсу «Екологічний туризм». 

Мета наукової роботи А.Д. Яценко цілком узгоджена з темою 
дослідження, а зазначені і розв'язані у роботі завдання відповідають меті 
повністю. Об'єкт і предмет дослідження загалом співвідноситься один з одним. 
Методологія і методика дослідження є конструктивно-географічними за 
змістом, логічні і цілком зрозумілі. Наукова новизна полягає: у розкритті 
сутності наукової категорії «територіальна рекреаційна лісокультурна 
система»; у виокремленні та обґрунтуванні етапів в історії розвитку 
лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я та окресленні 
перспектив розвитку цих територій в туристсько-рекреаційному аспекті; у 
визначенні рекреаційного потенціалу ключових лісокультурних територій 
Північно-Західного зміни екоморфної 

Відділ ділосодстза та архіву 
київського національного університету 

імені Таоаса Шевченка 
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структури видового складу трав'янистих рослин на різних стадіях рекреаційної 
дигресії; у розробці схем пішохідно-туристичних маршрутів для ключових 
лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я; у розробці 
функціонально-рекреаційного зонування ключових лісокультурних територій 
Північно-Західного Приазов'я. У цьому полягає і практичне значення виконаної 
роботи. 

Особистий внесок здобувана у реалізацію зазначеної мети і завдань 
відповідно теми роботи значний. Апробація основних результатів 
дисертаційного дослідження здійснювалася упродовж 2012-2016 pp. (участь 
здобувача у конференціях різного рівня (Мелітополь, Львів, Сімферополь, 
Миколаїв, Київ, Харків, Новосибірськ), наукових семінарах, публікаціях 
матеріалів у фахових виданнях. 

В основному змісті роботи автором у логічній послідовності викладені 
теоретико-методологічні засади конструктивно-географічного дослідження 
рекреаційного лісокористування, виконаний аналіз поняття рекреаційного 
лісокористування та територіальної рекреаційної системи, обґрунтована 
методика досліджень рекреаційного лісокористування у Північно-Західному 
Приазов'ї (розділ 1); здійснено вирізнення та комплексну характеристику 
ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я (розділ 2); 
виконаний аналіз рекреаційного лісокористування у ключових лісокультурних 
територіях досліджуваної території (розділ 3); здійснено функціонально-
рекреаційне зонування ключових лісокультурних територій Північно-Західного 
Приазов'я (розділ 4). 

Заслуговує на увагу перший розділ дисертації, де з позицій конструктивно-
географічних досліджень виконаний аналіз чинних науково-методичних і 
прикладних розробок за предметом і об'єктом дослідження, обґрунтована 
стратегія дослідження. 

Варто зазначити, що Анастасія Дмитрівна розробила концепцію 
рекреаційного освоєння лісокультурних масивів Північно-Західного Приазов'я, 
тобто територій, які не належать до районів традиційної рекреаційно-
туристичної спеціалізації, що у подальшому, безперечно, сприятиме 
формуванню стратегії розвитку лісової рекреаційної діяльності у регіонах. 

Обґрунтовано поняття територіальної рекреаційної лісокультурної 
системи, головною метою функціонування та існування якої є задоволення 
рекреаційних потреб населення одночасно зі збереженням природної складової 
лісів. 

У другому розділі автором визначені й обґрунтовані критерії вирізнення 
ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я, виконано їх 
комплексну характеристику, враховуючи географічне положення, геологічну 
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будову, кліматичні умови, гідрологічну мережу, ґрунтовий покрив, рослинний і 
тваринний світ, ландшафтну будову та приналежність до відповідних структур 
фізико-географічного районування України; визначено придатність насаджень 
до проведення основних видів рекреації. 

Третій розділ є аналітичним за змістом й дозволяє ознайомитись із 
особливостями рекреаційного лісокористування у ключових лісокультурних 
територіях Північно-Західного Приазов'я, обґрунтовані основні форми лісової 
рекреації, що негативно впливають на ліс та запропонована система 
лісогосподарських заходів, спрямована на розширення рекреаційного 
потенціалу досліджуваної території. 

Цінність четвертого розділу полягає у розкритті сутності функціонально-
рекреаційного зонування ключових лісокультурних територій Північно-
Західного Приазов'я, що є важливим елементом загальної системи 
раціонального використання лісокультурних ресурсів регіону, викликаних 
потребами ефективної охорони ландшафтного та біологічного різноманіття. 

Висновки є цілком аргументованими та узагальнюють проведення 
наукового дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи не викликають заперечення. їх 
вірогідність була забезпечена системним аналізом теоретичного та емпіричного 
матеріалу, методологічно-методичною позицією автора. Разом із тим по, суті 
роботи, можна висунути окремі зауваження та питання до автора, а саме: 

1) У першому розділі, де висвітлюються поняття рекреаційного 
лісокористування та територіальної рекреаційної системи, варто було б навести 
приклади результатів схожих за напрямом досліджень, що виконувалися у 
попередні роки, зокрема дисертаційні дослідження Д.С. Бондарця «Рекреаційні 
ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання» (2011 р.) та 
С.В. Гришко «Лісокультурні ландшафти Північно-Західного Приазов'я» (2013 
p.). 

2) Автор виділяє 5 історичних етапів створення лісокультурних 
насаджень Північно-Західного Приазов'я, вказуючи, що 5 етап розпочався у 30-
х роках X X ст. і триває до сьогодні (ст. 38). Можливо, варто було б, розділити 
цей етап на більш короткі проміжки часу з деталізацією процесів, пов'язаних із 
розвитком лісорозведення на досліджуваній території. 

3) Виходячи з унікальності території дослідження, природні межі 
Північно-Західного Приазов'я науковцями обґрунтовуються неоднаково. А.Д. 
Яценко, посилаючись на публікацію В.П. Воровки «Обґрунтування кордонів 
Північно-Західного Приазов'я» (2008 р.) зазначає, що досліджувана територія 
«...обмеженої з півночі лінією вододілу річок басейнів Чорного та Азовського 
морів, з півдня - лінією морського узбережжя, із заходу - водорозділом лівих 
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приток Дніпра та річок Великий і Малий Устюг, а зі сходу - вододілом річок 
Берда і Кальміус» (ст..58), хоча, в оригіналі «Північно-Західне Приазов'я як 
територія, обмежовується: зі сходу - лінією вододілу річок Берди і Кальміусу з 
Кальчиком; з заходу і північного заходу - лінією вододілу річок Дніпра і 
Молочної (з врахуванням басейну р. Великий Устюг); на півночі - лінією 
вододілу Приазовської височини між річками Бердою (з Каратишем і 
Каратюком) та системою приток Мокрої, Сухої Конки і Гайчура з Кам'янкою. З 
півдня територія обмежується береговою лінією Азовського моря з його 
затоками і лиманами». Відповідно, певні зауваження виникли до картосхеми, на 
якій позначено межі досліджуваної території, але не вказані назви географічних 
об'єктів (море, затоки, річки тощо). 

4) Чи варто у роботі деталізувати кліматичні характеристики ключових 
лісокультурних територій (ст. 60-74), використовуючи лише атлас і не 
враховувати найбільш репрезентативні метеорологічні станції? Можливо, було 
б доцільно викладені кліматичні характеристики представити у зведеній 
таблиці і внести у додатки, показати мікрокліматичні зміни як наслідок 
залісення території. 

5) Яким чином (ст. 119-130, додаток Г-3) маршрути туристично-
пішохідних прогулянок прокладались безпосередньо через квартали, а не 
просіками та існуючим дорогами, що призведе до додаткового рекреаційного 
навантаження на лісові екосистеми? 

6). Ознайомлення з дисертацією виявило, що у тексті зустрічаються окремі 
технічні, стилістичні та граматичні помилки, а саме: 

- «..простежується слабка вивченість питання...» - варто вживати 
«недостатнє вивчення»; 

- «у цілому», «в цілому» - доцільно вживати «загалом», «таким чином»; 
«при споживанні» - «внаслідок, у результаті споживання», «до їх числа можна 
віднести» - «до них, до цієї категорії можна віднести» тощо; 

- мають місце незначні помилки у оформленні списку використаних 
джерел ([9, 10,48, 52, 56, 116, 117, 132, 167 та ін.]). 

Однак, вказані недоліки не зменшують позитивне враження про роботу і не 
знижують наукової цінності дисертаційного дослідження, а можуть бути 
враховані у подальшій роботі над поставленим науковим питанням. Вони не 
впливають на загальну оцінку виконаної роботи, яка є самостійним, цілісним, 
оригінальним і завершеним результатом наукового пошуку здобувача. 

Загальний висновок: дисертація «Рекреаційне лісокористування в 
Північно-Західному Приазов'ї» виконана на належному науково-теоретичному 
і практичному рівнях, відповідає за змістом та оформленням сучасним вимогам 
такому типу робіт, а її автор, Яценко Анастасія Дмитрівна, заслуговує на 
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присудження їй наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання 
природних ресурсів. 

28 листопада 2016 р. 
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