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відгук
офіційного опонента на дисертацію Надточій Людмили Михайлівни

«Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення
атмосферного повітря в промислових містах Укра.і.ни»,

подано.і. на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.09 -метеорологія, кліматологія, аірометеорологія.

1. Актуальність обрано.і. теми дисертаційного дослідження та .і-і. зв'я-
зок із планами і напрямами науково-дослідних робіт наукових установ і
організацій, державними і галузевими науковими програмами.

Лкmj;а7zь#і.сmь иєлf и істотні викиди забруднюючих речовин в атмосфе-
ру в Укра.і.ні внаслідок урбанізаці.і. та антропогенного навантаження спричи-
няють змінення складу і властивостей атмосферного повітря, що, в свою чер-
гу, впливає на здоров'я людини. Накопичення забруднюючих речовин в ат-
мосфері  визначається,  зокрема,  метеорологічними  чинниками,  а якщо роз-
глядати .і.х у сукупності та за тривалий період часу можна казати й про вплив
кліматичних умов на якісний склад атмосферного повітря. Впровадження в
Укра.і.ні європейських стандартів щодо якості атмосферного повітря потребує
інвентаризаці.і. та узагальнення викидів забруднюючих речовин в атмосферу і
окремою задачею має бути дослідження впливу атмосферних процесів на ве-
личину рівня забруднення атмосферного повітря, що й розглядається в дисе-
ртаці.і. Л. М. Надточій.

Зв'язок із  планами і напрямами науково-досліднuх робіт наукових
установ і організщій, державними і галузевими ноіуковими програмамu=
дисертаційне дослідження пов'язане з темами «дослідження впливу метео-
рологічних параметрів на вміст та динаміку малих газових і аерозольних до-
мішок атмосферного повітря над територією Укра.і.ни» (дР № 0115U002801,
2015-2017рр.),  tїПриведення  нормативноЇ  бази  існуючо.і.  системи  спостере-
жень за забрудненням атмосферного повітря у відповідність до вимог норма-
тивних документів  ЄС»  (дР №  0116U003216,  2016-2018рр.),  «дослідження
особливостей забруднення атмосферного повітря з урахуванням метеороло-
гічних умов у містах Укра.і.ни з нижчим за середній рівнем забруднення» (дР
№ 0118U004429, 2018-2020рр.)

2. Ступінь  обґрунтованості  наукових  положень,  висновків і рекоме-
ндацій, сформульованих у дисертаці.і., .і.хня достовірність і наукова новизна.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, вu-
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СИО6КJ.6 І. рєколфєHО&ИJ.й Використання автором велико.1. кількості даних спо-
стережень, а також загальновживаних підходів до .і.х використання, апробо-
ваних методів  статистично.і. обробки дозволяє зробити  загальний  висновок
про достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та зроблених на
•і.х основі висновків.

достовірність та обкрунтованість отриманих наукових результатів також
підтверджується широким .і.х висвітленням на численних міжнародних та віт-
чизняних наукових конференціях.

НОj/КО6Л! J|06Ю#o ИОЛОЖЄ#Ь дИСеРТаЦійНО.1. РОбОТИ Л. М. НадТОЧій ПОЛЯ-
гає у визначенні просторово-часових особливостей розподілу характеристик
забруднення атмосферного повітря в Укра.і.ні за сучасних умов. При цьому
авторкою вперше:

•   визначено ступінь впливу окремих метеорологічних величин на зміни
забруднюючих речовин в атмосфері промислових міст Укра.і.ни;

•   виділено зони моніторингу якості атмосферного повітря на територі.і.
УкраЇни з урахуванням метеорологічних характеристик та мінливості
концентрацій ЗР.

дисертація Л. М. Надточій містить нові та оригінальні методичні та при-
кладні результати, і усі вони є цілком обґрунтованими.

3. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його ви-
користання.

Практична значущість і шляхи використання д:исергга;ііjЇЇ Л. Т\/І. Над:
точій полягають у тому, що основні наукові результати роботи можуть бути
використані  для  планування розвитку  промислових міст Укра.і.ни,  зокрема
розбудови нових житлових районів по відношенню до існуючих джерел ви-
кидів, розміщення нових об'єктів промисловості, створенні планів управлін-
ня якістю атмосферного повітря та для вирішення інших проектних завдань.

Матеріали  дисертаційного  дослідження  можуть  бути  впроваджені  в
освітні проц>ами підготовки здобувачів вищо.і. освіти різних кваліфікаційних
рівнів відповідного профілю.

4. Оцінка змісту, стилю та мови дисертаційно.]. роботи, .і-і. завершено-
сті та оформлення.

дисертаційна робота Л. М. Надточій  є завершеною науковою працею.
Вона складається з анотаці.і., вступу, п'яти розділів, висновків, списку вико-

ристаних  джерел  з  183  найменувань,  додатків.  Загальний  обсяг  дисертаці.і.
становить 240 сторінок, з них 169 сторінок .і-і. основно.і. частини. Робота про-
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ілюстрована 90 рисунками і 11 таблицями.
дисертація та автореферат написані державною мовою, стиль викладен-

ня матеріалу притаманний прийнятому в науковій літературі. дисертаційна
робота має класичну структуру: у першому розділі, присвяченому огляду лі-
тературних джерел, визначаються нерозв'язані раніше проблеми, у другому -
описується використані дані методологія дослідження, з третього по п'ятий -
викладаються результати дослідження,  а наприкінці  представлені  висновки
наукового дослідження. Текстова частина вдало доповнена необхідними таб-
личними, ірафічними та картографічними матеріалами. дисертація та авто-
реферат оформлені відповідно до чинних вимог МОН Укра.і.ни.

5. дискусійні положення, зауваження та пропозиці.і..
В цілому позитивно оцінюючи виконане дисертаційне дослідження, хо-

тів би привернути увагу до деяких зауважень і дискусійних положень.
1. Авторці мало б бути більш конкретною при визначенні науково.і. нови-

зни, тому що деякі .і-і. положення виглядають тривіальними. Наприклад, «ви-
значено роль повторюваності туманів у посиленні сезонно.і. мінливості забру-
інюючих речовин у містах через інтенсифікацію процесів вологого осаджен-
ня». При цьому авторка посилається на наукові праці Берлянда та Безугло.і., в
яких розглядаються, в тому числі, й питання впливу туманів на рівень забру-
днення атмосфери. Або, «виявлено невідповідність динаміки складових ме-
теорологічного  потенціалу  забруднення  атмосфери  із  формуванням  вмісту
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст Укра.і.ни» - навряд чи
можна було очікувати чогось іншого.

2. В роботі потрібно б було зробити додаткові пояснення стосовно вико-
ристання вхідних даних, методів дослідження та отриманих результатів.

-Чому використовуються середньомісячні дані,  а не дані стандартних
спостережень?

- Чому в якості «нульово.і. гіпотези» береться подібність до «білого шу-
му»? (Зазвичай, осереднення даних за період часу більший за два тижні має
наслідком відсутність у вихідних часових рядах «білого шуму»).

- Чому використовуються лінійний тренд?
- Що мається на увазі під сезонними коливаннями?
- В чому полягає перевага гармонічного аналізу перед іншими, напри-

клад, вейвлет-аналізом?
-Яким чином була отримана фаза сезонних коливань пилу 170-201 дня,

якщо використовувались середньомісячні дані?
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-Чи можна взагалі згадувати коливання з  періодом більше  7,5  років,
якщо використовуються вхідні дані за 1 5 років?

-Чим можна пояснити, що один метеорологічний чинник (туман або
штиль) по різному впливає на різні забруднюючі речовини, як це показано у
пп. 3.1  та 3.3.

3. деякі пояснення в тексті, на мою думку, не відповідають тому, що зо-
бражено на рисунках. Це стосується, наприклад, рис. 3.19, 3.28.

Строго кажучи, з рис. 3.19 не випливає, що існує степенева залежність.
Більше того, бентежить наступне речення, в якому зазначається, що «значен-
ня є незалежними».

З рис.  3.28 та деяких інших не випливає наявність зворотного зв'язку,
тому що періоди двох гармонічних коливань змінюється нерівномірно.

4. Зазвичай, осі «ірафіків розсіяння», на зразок рис. 4.1 та інших, мають
однаковий крок і на них наводиться лінія (діагональ) однакових значень х і };,
що дозволяє докладніше проаналізувати отримані результати. Наприклад, з
рис. 4.1  випливає, що «модель» (переоцінює невеликі значення та недооці-
нює великі. Використання однакового кроку робить такий аналіз наочнішим.

Наведені зауваження мають дискусійний або рекомендаційний частко-
вий характер й не зменшують науково.і. і практично.і. цінності отриманих здо-
бувачем результатів.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в
опублікованих працях.

За темою дисертаці.і. опубліковано 26 наукових праць, серед яких 5 ста-
тей - у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН Укра.і.ни, причому
3 з них входить до міжнародних науково-метричних баз, 1 публікація - у на-
уковому закордонному фаховому періодичному виданні. Обсяг і зміст опуб-
лікованих праць Л. М. Надточій свідчать, що вони з достатньою повнотою
розкривають результати дисертаці.і..

7. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертаці.і..
Зміст  автореферату  ідентичний  змісту  основних  положень  дисертаці.і.

Л. М. Надточій.
8. Відповідність дисертаці.і. вимогам "Порядку присудження науко-

вих ступенів" та нормативних актів МОН Укра.і.ни.
Кандидатська дисертація Л. М. Надточій відповідає вимогам пп.  9,  11,

12,  13  "Порядку присудження наукових ступенів",  затвердженого постано-
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вою Кабінету Міністрів Укра.і.ни № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, які вне-
сені  згідно  з  Постановами  КМУ  №  656  від   19.08.2015  р.,  №   1159  від
30.12.2015  р.,  №  567  від  27.07.2016  р.,  №  943  від  20.11.2019  р.,  №  607  від

15.07.2020 р.) щодо дисертаційних робіт, які подаються на здобуття науково-
го ступеня кандидата наук, інших нормативних актів МОН Укра.і.ни. За зміс-
том   дисертаційна   робота   повністю   відповідає   паспорту   спеціальності
11.00.09 -метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Загальний висновок.
дисертація  Надточій  Людмили Михайлівни  ««Вплив  метеорологічних

умов на формування рівня забруднення а"осферного повітря в промислових
містах Укра.і.ни» є завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрун-
товані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу -
дослідження впливу атмосферних процесів на величину рівня забруднення
атмосферного повітря, що має суттєве значення для прикладно.і. метеорологі.і.,
й відповідає вимогам пп. 9,11,12,13 чинного «Порядку присудження науко-
вих ступенів», що висуваються до кандидатських дисертацій. Авторка дисер-
таці.і.,  Надточій  Людмила  Михайлівна,  заслуговує  присудження  наукового
ступеня кандидата геоірафічних наук за спеціальністю 11.00.09 -метеороло-
гія, кліматологія, акрометеорологія.

Офіційний опонент -
професор кафедри метеорологі.і. та кліматологі.і.,



відгук
офіційного опонента на дисертацію Надточій Людмили Михайлівни

«Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного
повітря в промислових містах Укра.і.ни», подано.і. на здобупя наукового ступеня

кандидата геоірафічних наук за спеціальністю 11.00.09 -метеорологія,
.  ~                                 кліматологія, аірометеорологія

1. Актуальність обрано.і. теми дисертаційного дослідження та .і-і. зв'язок
із  планами  і  напрямами  науково-дослідних  робіт  наукових  установ  і
організацій, державними і галузевими науковими програмами.

Лкm);лL7zьIіі.сmь mєmи. Чистота та якість повітря в містах і урбанізованих
зонах викликає закономірне занепокоєння в останні десятиліття як у пересічних
мешканців багатьох міст Укра.і.ни, так і в науковців, фахівців у галузі екологі.і.,
метеорологі.і., медицини, адже від якості повітря, яким ми дихаємо щоденно,
залежить наше здоров'я та самопочутгя. Антропогенне забруднення атмосфери
розглядається також як один  із  чинників,  що  впливають  на сучасні  процеси
кліматичних змін на нашій планеті. Хоча традиційно  саме промислові міста
оцідюються як джерела та зони акумуляці.і. забруднюючих речовин, в наш час`б.удь-яке   місто,    внаслідок   інтенсивного   розвитку   транспортних   систем,

п6реоснащення  систем  опалення,  є  осередком  надходження  в  атмосферу,
циркуляціЇ   та   трансформаціЇ   в   ній   речовин   -   полютантів.   Тому   тема
дисертаційного дослідження Л. М. Надточій є дуже актуальною, спрямованою
на вирішення важливих завдань не лише загальнонаукового, але і практичного
характеру в галузі прикладно.і. метеорологі.і., екологі.і., хімі.і. атмосфери.

Зв'язок  із  планаjіш  і  напрямами  ноіуково-досліднuх  робіт  ноіукових
установ і організщій, державними і галузевими науковими програмамu.

Практичне значення даного дослідження підтверджується, в першу чергу,
тим, що  його  основні результати були одержані в процесі роботи авторки у
лабораторі.і. моніторингу атмосферного повітря відділу моніторингу атмосфери
Укра.і.нського  гідрометеорологічного  інституту  (УкрГМІ)  дСНС  Укра.і.ни  та
НАН Укра.і.ни. Тому дисертаційне дослідження безпосередньо виконувалося у
ЬЗа;мозв'язку з  реалізацією ряду  науково-дослідних тем  і  програм провідно.і.
вітчизняно.і.  науково.і.  установи  в  галузі  гідрометеорологі.і.  -  УкрГМІ  дСНС
Укра.і.ни  та  НАН  Укра.і.ни.  дослідження  пов'язане  з  наступними  науково-
дослідними темами та роботами: №7/15 «дослідження впливу метеорологічних
параметрів  на  вміст  та  динаміку  малих  газових  і   аерозольних  домішок
атмосферного повікря над територією Укра.і.ни» (дР № 0115U002801, 2015-2017
рр.); № 2/16 {їПриведення нормативно.і. бази існуючо.і. системи спостережень за
забрудненням  атмосферного  повітря  у  відповідність  до  вимог  нормативних
документів  ЄС»  (дР  №  0116U003216,  2016-2018  рр.);  №  8/18  «дослідження
особливостей      забруднення      атмосферного      повітря      з      урахуванням
метеорологічних   умов   у   містах   Укра.і.ни   з   нижчим   за   середній   рівнем
забруднення» (дР № 0118U004429, 2018-2020 рр.)



Ступінь      обґрунтован.ості      науко.вш     .пол_?_±:_:_ь.,._    В_u.С.НОВ.К.і.Вп®шLі
рекол4еIіdдиі.й.    У    дисертаційному    дослідженні    вирішено.   ряд    завдань,
об'єднаних спільною метою -встановлення основних закономірностей впл.иву
метеорологічнихумовнаформуваннярівнівзабрудненняатмосферноіоповітр.я
в  промислових  містах  Укра.і.ни.  Постановка  завдань,  вибір  м:тодів. для  іх
вирішення  та методик,  які  застосовували?я  авторкою  в  процесі. досліджентя
числових  баз  даних  і  показників,  є  логічно  обґрунтованими,  і.нтерпретація
ОТРИМаНИХ РеЗУЛьТатів є дОсить аргументОваною і повною, вона п1дкр1плена та
прdлюстрована побудованими графіками, діаграмами, картосхетами.

достовірність   і   обґрунтованість   отриманих  .рез.ультатів,   здійснених
узагальнень, сформульованих рекомендацій і висновків підтверджена коректно
застосованими статистичними методиками.'піі:;: =;:і -і;іпіна   положень.  "УКОВа _ _=_ОВИ.З.=_Р_?3=v" пВлШпЗлНша=ца=ТЬСЯv

встановленням    та    обґрунтуванням    авторкою    наступних    положень:    ї
дисертаційномудослідженніНадточійЛ.М.проведенодетальнийкомплекснии
аналіз   сезонно.і.  та  міжрічно.і.  динаміки   вмісту   забруднюючих  речовин  у
атмосферному повітрі промислових міст Укра.і.ни, встановлено ступінь впливу
оkремих  метеорологічних  величин  т?  явищ  на  процеси  накопичення  та
виведення  забруднюючих  речовин,  підтверджено  нелінійний  та  непрямий
ХаРаКТеР  взаємОзв'язку  складових  метеорологічного  потенціалу  забрудНеШ
атмосфери із форкуванням вмісту забруднюючих речовин у повітрі. міст, д]ія
яки  проводилося  дослідження,  виділено  за  розробленими  критеріями  зони
МОНіТОРИНГУ ЯКоСті  атМОСферНОго  повіТрЯ  Га теРИТРРіЇ УКРа.1.НИ З  ВРаХУВаНШМ
метеорологічних    характеристик    та    мінливості    концентрацій    окремих
забруднюючих речовин.

РОбота містить нові практичні та теоретичні результати, науков? новизна
та   достовірність   яких   підтверджується,   зокрема,   ґрунтовним   змістом   та
великим обсягом публікацій за темою проведеного дослідження.

З.  Значущість  дослідження  для  науки  та  практики  і  шляхи  його
використання.

Пратшна    значущісТЬ    і    ШЛРХu_    ±_:=Рu_С^::п:`.+::"  #пСжЄ`:тПL"піІ6йNШте"
дослідження  має  практичну  спрямованість,  його  результати  можуть  бути
застосовані, зокрема, в наступних галузях:
' .  ~  -  розробка  і  застосування  математичтих  моделей  емісі.і.  та  поширення
забруднюючих  речовин  від  джерел  викидів  у  населених  пунктах,  поблизу
промислових, енергетичних, комунальних об' єктів;

-  планування  та  впровадження  локальних  мерет  моніторингу  якості
атмосферного  повітря  у  містах  як  державного,  так  і  недержавного  типу
(«ЕкоСіті» та ін.);



//--: -- приведення у відповідність до нормативів та стандартів ЄС вітчизняно.і.
системи моніторингу екологічного стану повітря у містах.

Отримані в процесі виконання дисертаційного дослідження теоретичні та
практичні результати можуть бути широко впроваджені у практику підготовтт
у  вищих  навчальних  закладах  Укра.і.ни  фахівців  у  галузі  гідрометео.рологіі,
екологі.і., технологій захисту довкілля, викладачів природничих дисциплін та іF.
дане  впровадженш  дозволить  посилити  наукову  складову  у .викладанні,
зокрема,   таких   дисциплін,   як   «Метеорологія   та   кліматологія»,   «Хімія
атмосфери»,  «Охорона та раціональне  використання  атмосфррного  повітря»,
«Загальна екологія та неоекологія» та багатьох інших спецкурсів.

4. Оцінка структури, змісту, стилю та мови дисертаційно.і. роботи, .і.і.
завершеності та оформлення.
` .  -  дисертаційна  робота  Надточій  Л.М.  є  завершеною  та  туктурованс!ю
науковою  працею.  Робота  складається  зі  вступу,  п'яти  розділів,  висновків,
переліку використаних літературних джерел (який містить 183 найменувань) а
також  6  додатків.  В  роботі  міститься  90  рисунків  та  11  таблиць.  Загальний
обсяг  дисертаці.і.  складає  240  сторінок  (у  тому  числі  37  сторінок  додатків).
Основний текст роботи викладено на 164 сторінках (5.9 д.а).

дисертація  та  автореферат  оформлені  відповідно  до  чинних  вимог  та
відповідних нормативних документів МОН Укра.і.ни.

дисертаційна  робота  написана  державною  укра.і.нсь.кою  мовою,  стить
викладу  матеріалу  -  науковий,  структура  викладу  матеріалу  та  результатів
дослідження послідовна, авторка окреслює мету, завдання, предмет та об'єкт
дослідження   у   вступі,   після   чого   досить   детально   аналізує   передумови
проведеного  дослідження,  робить  детальний  огляд  тітературних  джерел  за

• леМГою дослідження,  зупиняється на поясненні методів та методик,  що були
використані в процесі роботи над дисертаційною темою, після чого викладає
основні   одержані   результати   та  узагальнює   сво.і.  напрацювання. у   формі
висновків.  Мова викладу - наукова,  водночас - доступна і  зрозуміла.  Текс.т
містить  окремі  стилістичні  та орфоірафічні  помилки  і  технічні  погрішності,
видається  не  зовсім  доцільним  часте  вживання  авторкою  слова  «уміст  ЗР»
замість  традиційного  «вміст  ЗР»,  але  ці  деталі  не  впливають  на  загальне
позитивне сприйняття роботи.

5. дискусійні положення, зауваження та пропозиці.і..
Наукові результати виконання дисертаційно.і. роботи є вагомими, проте

варто звернути увагу на ряд зауважень і дискусійних положень:
1.Отримані  в роботі результати підтверджують думку. фахівців-екол?гів

їщодо    існування    велико.1.    проблеми    В    УКРа.1.Ні    З    МОН1ТОРИНГОМ    ВМ1СТУ
забруднюючих речовин  (ЗР)  та з  інвентаризацією  викидів.  Кількість  пунктів
спостереження   в   містах   недостатш,   розміщення   наявних   пунктів   було
спроектовано,   переважно,   понад   30   років   тому   назад,   тому   результати

-  розробка  і  впровадження  на  рівні  міст,  областей  і  адміністративних
айонів   регіональних   коротко-   і   довгострокових   екологічних   програм,
ерспективних проірам сталого розвитку регіонів тощо;



особливостей  розташування  (відстані  та  орієнтаці.і.)  точок  відбору  проб  по
відношенню  до  антропогенних  джерел  емісі.і.  зі  стабільною  або  змінною
динамікою викидів полютантів і по відношенню до автомагістралей міста.

2. Зокрема, попереднє дискусійне положення було сформульовано після
ознайомлення з виділенням у роботі Красноперекопська та Одеси як, фактично,
місі  з  найбільш  забрудненим  повітрям  (за  вмістом  сірчистого  газу  -  с.  67,`ч'адного  газу - с.  70,  формальдегіду - с.  77).  Масштаби  емісі.і. ЗР  і  кількість

джерел   викидів   у   даних   містах   не   найбільші   в   Укра.і.ні,   а   потенціал
самоочищення атмосфери в прибережній зоні -навпаки, досить високий.

3. дивує, що не виявлено виражено.і. сезонно.і. мінливості вмісту пилу в
атмосфері  досліджених  міст  (с.  64).  Автор  стверджує,  що  у  містах,  де  ця
сезонність    виявлена    (Харків,    Красноперекопськ,    Черкаси,    ПОлтава    та
Кропивницький), причиною є переважне застосування твердого палива (с. 65),
але  сумнівно,  щоб  саме названі міста вирізнялися з-поміж інших населених
пунктів Укра.і.ни щодо кількості твердопаливних установок або котлів.

4.   Авторка   зауважує,   що   «серед   досліджуваних   міст   уміст   пилу
найінтенсивніше змінюється під дією вітру в регіонах зі складним рельєфом: у
Ч6рнівцях, Ужгороді, Луцьку, івано-Франківську та Тернополі» (с.  125). Проте
геОТО:РОЛ#:lЧдНа1нОиСйОбчЛаИсВОуСТ:і::і:::іХ#іL::НуекЄр;:::Т:::==Иіедержавнімережі

моніториніу стану атмосферного повітря (наприклад, «Есо-сіtу», «SаvеесоЬоt»
та ін.), кількість датчиків та точок контролю яких є суттєво більшою, ніж .і.х має
офіційна  державна  мережа.  Зрозуміло,  що  такі  мережі  та  .і.х  датчики  не  є
сертифіковані.  Але  чи  не  варто  було  б  використати  великі  масиви  даних
названих  мереж  як  додаткове  джерело  для  порівняння,  а  особливо  -  для
інтерпретаці.і. отриманих в роботі результатів?

6. На нашу думку, доцільним в роботі такого типу було б проведення
дослідження взаємозв'язку між динамікою ЗР та тривалістю сонячного сяяння
(або  ж  показниками  хмарності,  які  впливають  на  цю  тривалість).  даний
метеорологічний чинник відіграє вагому роль у процесах, які вивчалися, про що
і  сама  авторка  зазначає  на  ст.39  дисертаційного  дослідження.  Особливо  це
важливо при проведені аналізу динаміки вмісту формальдегіду (про що авторка
таіФж вказує на с.115).

7.    При  виділенні  зон  моніторингу  якості  атмосферного  повітря  не
врахована  наявна  густота  мережі  пунктів  спостереження  та  контролю  за
параметрами    забруднення    атмосферного    повітря    та    густота    мережі
метеорологічних  станцій,  а  це,  на  нашу  думку,  може  сутгєво  вплинути  на
оцінку результатів такого моніторингу при умові залучення дано.і. мережі до
спостережень  і  контролю  («Чітких  правил  щодо  поділу  територі.і. на зони  в
директивах ЄС не надається, тому кожна кра.і.на здійснює поділ своє.і. територіЇ
за Бласним підходом», як вказано у дисертаційній роботі на стор. 44).

8.  В  якості рекомендаці.і.,  відмітимо,  що  на нашу думку,  варто  було
виділити  не  лише  регіональні  особливості  розподілу  і  динамік  ЗР,  але



#Sрво:
рмувати ірупи (категорі.і.) міст за типами міжрічних та сезонних коливань
ів вмісту ЗР та за іншими дослідженими характеристиками.

Наведені  зауваження  та  виділені  дискусійні  положення  в  цілому  не
`в'пл-ивають   на   загальне   позитивне   сприйняпя   дисертаційно.і.   роботи   та
отриманих у ній вагомих теоретичних і практичних результатів.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в
опублікованих працях.

Слід  відзначити  високий  ступінь  апробаці.і.  дослідження  та  повноту
представлення його результатів у опублікованих автором наукових працях.

Основні  результати  проведеного  дослідження  було  опубліковано  у  26
наукових праіих, серед них - 7 статей, у тому числі  1  стаття у закордонному
науковому періодичному  виданні  (Gеоsсіепсе  Епgіпеегіпg,  Збірник  наукових
праць VSB - Технічного університету Острави, Республіка Чехія),  5  статей .у
фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН Укра.і.ни (2 з цих журналів
індексуються  у  міжнародних  науково-метричних  базах  Scopus  та  wеЬ  of
Sсіепсе,  1 - у міжнародній науково-метричній базі іпdех СореmісuS),  1  стаття
опублікована  у  виданні,  що  не  є  фаховим  та  19  публікацій  в  збірниках
матеріалів    і    тез    доповідей    всеукра.і.нських    та    міжнародн.их    наукових
КО.НфейеоНв:іой:аН::=д;В:ОсРнКоав::=О:::у=:тОаСтТ:ВдН:сРеерЗтУаЛцЬіТйанТоТL.дрОоСбЛ;:#еуННфЯ;хових

виданнях, наявність закордонно.і. публікаціЇ відповідає встановленим вимогам.

7. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертаці.і..

Зміст    автореферату    ідентичний    до    змісту    основних    положень
дисертаційно.і. роботи Надточій Л.М.

.  8. Відповідність дисертаці.і. вимогам «Порядку присудження наукових
ступенів» та нормативних акгів МОН Укра.і.ни.'`

дисертаційне  дослідження  Людмили  Михайлівни  Надточій  відповідає
вимогам   «Порядку присудження наукових ступенів» (зокрема, пп. 9,11,12,
13), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів УкраЇни (далі -КМУ) №
567 від 24. 07. 2013 р. (зі змінами, які внесені згідно з Постановами КМУ № 656
від 19. 08. 2015 р., № 1159 від 30.12. 2015 р. та № 567 від 27. 07. 2016 р., № 607
від  15.  07.  2020  р.)  щодо  дисертаційних  робіт,  які  подаються  на  здобуття
наукового ступеня кандидата наук, та інших нормативно-правових документів
МОН  Укра.і.ни.  За  змістом  дисертаційна  робота  Л.  М.  Надточій  повністю
відповідає   паспорту   спеціальності   11.00.09   -   метеорологія,   кліматологія,
агрометеорологія.

Загальний висновок
В цілому дане дисертаційне дослідження Надточій Людмили Михайлівни1

«Впли~в -kетео`р6іогічних-умов на формування рівш забруднення атмосферного
повітря  в  промислових  містах  Укра.і.ни»  є  цілком  завершеною  науковою



и!jацею, в якій авторка отримала нові результати, застосування яких дозволяє
рішити   окрему   конкретну   наукову   задачу  -  здійснити   оцінку   впливу

метеорологічних   чинників   на   динаміку   та   концентрацію   забруднюючих
речовин   у   атмосферному   повітрі   промислових   міст   Укра.і.ни.   дисертація
відповідає вимогам пп. 9,  11,  12,13 діючого «Порядку присудження наукових
ступенів»,   що   висуваються   до   дисертаційних  робіт   на   здобуття   ступеня
кандидата    наук.    Авторка    дисертаці.і.,    Надточій    Людмила    Михайлівна,
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата географічних наук за
спедіальністю 11.00.09 -метеорологія, кліматологія, аірометеорологія.
''

Офіційний опонент
доцент кафедри екологі.і. та акрономіЇ
Луцького національного технічного університету МОН Укра.і.ни,
кандидат геоірафічних наук, доцент

Підпис Федонюк В. засвідчую
проректор з науков{
Луцького націонаш
кандидат технічних-

(,'

# в. ФЕдонюк

..-.:`.,,.;`'...,..'.--.:;`

._  `     Е'   :=_-іi' ..-.'.


