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В І Д Г У К  

офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Маляренка Олександра Сергійовича на тему: 

“Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

зі спеціальності 11.00.01 -  фізична географія, геохімія та

геофізика ландшафтів

1. Актуальність теми дослідження, її зв’язок з науково- 

дослідницькими планами і програмами відповідних галузей науки і 

практики.

Дисертаційна робота Маляренка Олександра Сергійовича “Моделювання 

регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї” характеризується 

чітко вираженою актуальністю, обумовленою чинним запитом на комплексні 

геосистемні методологічні підходи до формування екологічних мереж.

Національна екологічна мережа має відігравати роль природного каркасу 

території, тим самим забезпечуючи сталий розвиток країни, підтримуючи 

сприятливе середовище існування людини та сприяючи збереженню 

біорізноманіття. Однак, незважаючи на тривалу історію запровадження цієї 

концепції та вже понад 15-річне законодавче підкріплення формування 

національної екологічної мережі в Україні, фактично не було створено жодної 

екологічної мережі.
*

Чинним законодавством передбачено виконання проектування 

екологічних мереж регіонального та місцевого рівнів, однак розроблені на 

сьогодні методологічні рекомендації для виконання такого проектування є 

вельми загальними та не забезпечують методичної єдності проектування для 

всіх регіонів України.

Водночас сучасні методичні підходи у сфері територіального 

проектування в значній мірі спираються на застосування геоінформаційного 

моделювання, а тому і проектування екологічної мережі вимагає розроблені

методики із застосуванням геоінформаційного моделюван £§,д

іагає розроблення

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету
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Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з основними напрямками 

наукової роботи кафедри фізичної географії та геоекології і з науково- 

дослідною роботою географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка “Екологічна і природно-техногенна 

безпека України в регіональному вимірі” (державний реєстраційний номер 

0114Ш03476).

2. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Основні положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертації, базуються на методології фізичної географії та ландшафтознавства. 

Обґрунтованість результатів дослідження забезпечена послідовним 

застосуванням широкого арсеналу фізико-географічних, ландшафтознавчих, 

геоінформаційних, математико-картографічних та загальнонаукових методів, а 

також використанням численних наукових та інформаційних джерел і великого 

обсягу фактичного матеріалу, обробленого дисертантом особисто.

Перелік використаних джерел налічує 235 одиниць, серед яких близько 

20% -  закордонні видання. Окрім того, слід відзначити широке використання 

при виконанні дисертаційного дослідження вітчизняних та зарубіжних 

інформаційних ресурсів в мережі Іпіетеї.

Зазначене дозволяє зробити висновок про обґрунтованість і достовірність 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

3. Наукова новизна результатів дослідження.

Як теоретичні, так і методологічні результати представленого 

дисертаційного дослідження характеризуються новизною. Зокрема, автором 

обґрунтовано концептуальні основи математично-геоінформаційного 

моделювання регіонально-специфічної екологічної мережі та розроблено його 

алгоритм, запропоновано класифікацію буферних зон екологічних ядер і 

екологічних коридорів, створено низку тематичних карт, у тому числі цифрову
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з

ландшафтну карту регіону Північного Приазов’я, виконано моделювання 

регіональної екологічної мережі Північного Приазов’я.

Окрім того, дисертантом було запропоновано удосконалення класифікації 

екологічних ядер та екологічних коридорів та систематизації критеріїв аналізу 

біоландшафтного різноманіття.

Слід відзначити, що обґрунтування та розроблення складників методики 

геоінформаціного моделювання регіональної екологічної мережі для 

структурно багатоманітних й істотно антропізованих регіонів, а також 

реалізація цієї методики на прикладі регіону Північного Приазов’я здійснені 

Олександром Сергійовичем Маляренком особисто.

4. Значимість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання.

Результати дисертаційного дослідження Маляренка Олександра 

Сергійовича мають як теоретичне, так і методологічне значення для 

розвитку фізичної географії, природоохоронної справи та практики 

проектування.

В основу розробленої методики геоінформаційного моделювання 

регіональної екологічної мережі покладено усвідомлення комплексності 

території, що поєднує природні характеристики та антропогенно сформовані 

властивості. Накладання цих складових на єдину територію послідовно 

враховано на кожній стадії дослідження. Дисертантом визначені основні 

концептуальні підходи геоінформаційного моделювання регіональної 

екологічної мережі, розроблена методика його проведення. Сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення класифікації складових елементів екологічної 

мережі за низкою показників. Здійснено регіональний аналіз для цілей 

проектування екологічної мережі Північного Приазов’я, створено цифрову 

ландшафтну карту регіону, визначено перспективні території для формування 

регіональної екологічної мережі.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Отримані результати мають вагоме значення як для впровадження у 

практику проектування екологічних мереж, так і для подальшого розвитку 

теоретико-методологічних засад заповідної справи, ландшафтного аналізу для 

цілей територіального проектування, розвитку геоінформаційної методології 

географічних досліджень.

5. Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

в опублікованих працях.

Основні наукові положення, напрацювання та висновки дисертаційного 

дослідження Маляренка Олександра Сергійовича у повній мірі висвітлені у 16 

наукових працях, у тому числі в 6 статтях у фахових наукових виданнях 

України, з яких 4 -  одноосібні, у 2 статтях у наукових періодичних виданнях 

іноземних держав за науковим напрямком дисертації, з яких 1 -  одноосібна, 1 

науковій статті та 7 публікаціях в матеріалах конференцій.

Кількість опублікованих наукових праць та їхній обсяг відповідають 

вимогам щодо основного змісту дисертації на одержання наукового ступеня 

кандидата географічних наук.

6. Оцінка змісту, стилю та мови дисертаційної роботи.

Структура дисертаційної роботи забезпечує логічну послідовність 

викладу матеріалу від обґрунтування теоретичного підґрунтя дослідження та 

формулювання методологічних і методичних засад до їх практичного 

опробування на прикладі обраного фізико-географічного регіону. Кожен із 

розділів і робота в цілому завершується висновками, які повною мірою 

відображають зміст та результати дослідження.

Оцінюючи дисертаційну роботу Маляренка Олександра Сергійовича слід 

відзначити, що вона написана сучасною науковою мовою, яка відповідає 

особливостям стилістики наукових досліджень, та характеризується належним 

рівнем оформлення роботи, послідовністю і грамотністю викладення матеріалу, 

коректністю посилань на наукові та інформаційні джерела. Особливої уваги
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заслуговує наведений у роботі багатий ілюстративний матеріал у складі 

численних авторських картосхем, діаграм і таблиць.

7. Дискусійні положення та зауваження.

Представлене дисертаційне дослідження виконане на високому фаховому 

рівні і стосується одного з дискусійних напрямків в розвитку сучасної фізичної 

географії. Як й інші подібні роботи, воно містить низку положень, стосовно 

яких можна висловити певні зауваження і побажання, а саме:

1. Список використаних джерел є вельми широким, охоплюючи численні 

вітчизняні та зарубіжні наукові праці, а також значну кількість інформаційних 

джерел. Однак, у списку немає жодного з нормативно-правових документів, які 

визначають принципи та регулюють формування екологічної мережі. Зокрема, 

автору було б доцільно проаналізувати положення чинного Закону України 

“Про екологічну мережу України”, Методичних рекомендацій щодо 

розроблення регіональних та місцевих схем екомережі, затверджених Наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища №604 від 

13.11.2009, а також таких загальноєвропейських документів, як Всеєвропейська 

стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, Європейська 

ландшафтна конвенція, Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі, які заклали концептуальні основи 

формування екологічної мережі. Доцільним було також врахувати теоретико- 

методологічні та практичні напрацювання у сфері формування Смарагдової 

мережі, оскільки європейською спільнотою вона розглядається як основа для 

формування екологічної мережі.

2. У першому розділі дисертаційної роботи було б доцільно поряд з 

окресленням передумов та завдань дослідження дати більш детальне 

тлумачення базових термінів, які були використані у дослідженні, для 

уточнення, що саме автор розуміє під кожним із них. Зокрема, необгрунтованим 

вбачається використання терміну “(квазі)геосистеми” (стор. дисертації 27, 30- 

32; стор. автореферату 6). Низка інших термінів, таких як регіонально-
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специфічна екологічна мережа, (квазі)природна структура, також допускають 

неоднозначні тлумачення.

3. Зважаючи на мету дисертаційного дослідження доречним було б 

сформулювати в розумінні автора співвідношення понять регіональної та 

місцевої екологічних мереж, а також окреслити, що саме автор розуміє під 

оптимізацією формування регіональної екологічної мережі шляхом 

моделювання відповідних локальних мереж (стор. дисертації 167; стор. 

автореферату 16).

4. Для забезпечення цілісності регіональної функціональної структури 

природокористування (стор. дисертації 19, 28; стор. автореферату 5) доцільним 

було б виділення лісогосподарської субструктури, а також субструктури 

водного фонду.

5. У розділі 2.1 дисертаційної роботи зазначено, що автором було 

розроблено алгоритм, який містить низку операцій, спрямованих на створення 

узгодження і трансформацію описаних у розділі модельних структур. Було б 

доречним приділити увагу більш детальному висвітленню змісту розробленого 

алгоритму.

6. У запропонованій структурі електронної бази даних “Екомережа 

регіону” (табл. 2.14 на сторінці 100 дисертації) враховано лише 7 з 11 категорій 

природно-заповідного фонду. Даний відбір не обґрунтовано в тексті дисертації 

і викликає сумніви з огляду на особливості заповідного режиму відібраних та 

упущених категорій.

7. У тексті дисертаційної роботи варто було б приділити більшу увагу 

практичному значенню одержаних дисертантом результатів. Зокрема, 30 

сторінок рукопису присвячено питанню класифікації складових елементів 

екологічної мережі, однак практичне значення такої детальної класифікації не 

висвітлено.

8. Запропонована автором методика геоінформаційного моделювання 

регіональної екологічної мережі розрахована на проектування в межах 

природного регіону. Зазвичай, на практиці, проектування виконується в
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адміністративних межах, що накладає додаткові труднощі -  доцільно було б 

розглянути шляхи адаптації запропонованої методики до проектування в 

адміністративних межах.

Зазначені вище зауваження не позначаються на загальному позитивному 

враженні, яке справляє дисертаційна робота.

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Маляренка Олександра Сергійовича “Моделювання 

регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї” характеризуватися 

єдністю змісту, логічним послідовним викладом матеріалу та містить висунуті 

здобувачем належним чином науково обґрунтовані теоретичні та 

експериментальні результати проведеного дослідження, засвідчуючи особистий 

внесок здобувана.

Дисертаційна робота за своєю структурою, обсягом та оформленням 

відповідає загальним вимогам “Порядку присудження наукових степенів” за 

пунктами 9, 11, 13, що висуваються до кандидатських дисертацій.

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (235 найменувань) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 235 сторінок, з них основного тексту -  158 сторінок. 

Робота містить 43 рисунки, 27 таблиць, 5 додатків на 37 сторінках. Зміст 

автореферату повністю відповідає основним положенням дисертаційної роботи, 

розкриває основний зміст проведеного дослідження та отриманих результатів.

9. Загальний висновок.

Дисертаційна робота Маляренка Олександра Сергійовича “Моделювання 

регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї” відповідає паспорту 

спеціальності 11.00.01 -  фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів, 

присвячена актуальній темі і є самостійним та завершеним науковим доробком, 

спрямованим на розвиток фізичної географії, містить наукову новизну, 

обґрунтовані достовірні результати і практичне значення.
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Таким чином, дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 чинного 

“Порядку присудження наукових ступенів”, що висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор Маляренко Олександр Сергійович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності

11.00.01 -  фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.
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