
вIдгук
офi r ti й ног0 oпoI-IeHTa на jll{сертаtiiю К};rчсн ко'Га*r*рlr I вд Hi вн н

'*Зпrirrн poc.пurllIoer"i i r*;riмп,гу БуковиrIеького Прикарпаття i Закарпаття 1,

rriзньоьrч п":leiicTtrцe*li i 1-o;ltlц**li tза да}I*t!!lЕ палilt*;tоr,iчltоr,*r alii}.lliзy

l сOархео.пfi r,iчнrrх шýм' ятt}к}".

ItOлi}iIу на здобутr,я }layKOBOi s cTyrterrrt канд}rлаlа геоr,р*фiчtrlrх rtayK

за ctteцia-ltl,tlicTto 1 t "00.fi4 r,еоморфrr-ilrэl,iя ,rа iiаjtеоl-соl,рафiя

Акту*льнiеть тgltlш дисертацiйя*го дослiдяqення

Юрченко Тамари Iванiвни Ёе виtffIикас cyMHiBi*. По-першrе, дисертантка

рсзв'язус складнi теФрётикO-метФдичнi проблемн fiр*ведеЁIня fiалiнолсгi"rних

дослiджень" BиKtrpr{eтaнHll здФбутик реэ_чльтатiв дJlя реконструкuiй даýньоi

PocJIиHilocTi i lталеоклiматiв} а такФж вирiшуе ширсЕе коло iнших ý&дзвиtlаЁн<r

*кладних, TiýHо ýза€мOпФв'яз&них, Iтале*rгЁФrрафiчних, геоморфол*riчних та

архе*логiчних проблем"

Пtr-друге, дослiдlк*Еýя прýЕOд{JIись у регiонах УrqаТни, палiн*лOriчна,

ЕflJIеýгеоrрафiчна вявч*кiстъ яких (особллво Закарпаття) е недtrстатньою тff

тjо*т,упеgть*я ЕивченФ*тi сусiднiх раЙ*нiв, передусiм ГIрибескнд*ък*гФ i
Пригорганського П ерелкарпат,tя.

Вахс-гrиво T акOж :rg, що KpiM досяrнення за,значеноi в дисерт*ýii м*тип

зiбрвнi Юрчепк* Тамарою вiдомостi про зaкOн*MiprrocTi змiн складу сучаскýг0

ýилкsвOго опаду в заJIе}кýостi вiд фаз цвiтiнýя рýсли}i у лiс*ст*повiй i степовiй

зt}нак Украiши, буryть зацлебуванi тllц час проýЁдежня кФроткФнерiодицклтх

FексЕIструкцiЙ дввньоi рослинностi i палеоктriьqатi* сусiднiх реriонiв Украiни.

Злобутi резуJlЬ"аtт}.1 також ýрrк*рист*вувflтимуться лiд час рýзв'язанýя
}lИЗКи дискУсiЙних палеGгеографiчних, геоlиорф*л*гi.rних i прхеолOгi.tних

кроблем. Зокрема, проблемк стратиграфii JIесовý-фунтовоt товщi
Перелкарпаття! Прилнiстерського Подiлlтя i Закарпаття, в першу черry

визнааI*н}Iя стратиграфiчноТ позицii кайдацьког* викOтrного фунту, оцiнки
*лiglж i ролi Дiялън*стi людинк в трансф*рмацiях р*€лиянGгФ пOкрFIЕу'
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клiматичннх зрtiнах та використання отриманих резуJrьтатiв для прогнозування

маfi6}rгт*iх клiматrrчких эмiн. Досi такOж дискусiйними заJIиша}Oться деякi

тlит&ння тера*оформування, зокреъ{а, з'яЁування вIIJIиву цкклiчниэr клiмазr,ичýик

зluil* ка перФбir fiроцесiв алювiалъного Ёедиментогенезу та формуваýýя тераg.

Вважаю, rцо зд*бугi Юрченко Таlл*арою BiдoMocTi пр0 кýрсткоrrерiоди.rнi

змiни давньоТ рослинностi i пgлеокдiматiв Буксэвинськог0 ГIрикарпаття i

Закарлаття с надзвичайно цiннипли з точк}1 зору вирiшеЁЁя п*релiченкtt виш*

}r*уfiýýшi гrроблем"

Наукову нФвизну одерж*ких результ*тiв ми оцiнювалl,t вихOдячи з

*н шiзу lxH boi" уп еýр € mu к0 - м в пс* йцчн oi- "r а р е е i *ц a.q ь н oi' ýФ tsиз}tн.

Те*ренпuко-*tеm*dцчна н*вызнй- Узагалъню}gчи теФретичr*i i мат*ди*слri

Р*ЗРОбКИ В г*гýrЗi палiнологi*н** дослiдженъ, дксертанткФю BeTaHOýficIl*

закономiрностi змiн складу сучаснбг0 пилковоr0 ýrIаду ts заJIеý(ностi вiд фаз

цвiтir*rrя рФслин на окремих дiлявках лiссстеповоf i степовоi зон УщраТни. L{e

цринцишýЕсl важ.II}{вrl, trскiльки максимаJIьнO тOчна iнтерпретацiя викопних

налiносгtектрiв i реконструкцiя рослнннOстi та палеоклiматiв нsмехслива бе:л

розумiння зак*номiрностей формування сучасних гtалiноспектрiв. IТри toMy,

*TyniH.b, вiдп*вiдностi *}1часни)( палiно*rrектрiв frкýаду рос;rиян**тi е

унiкальнtrю ддя кожного окремФ взятоrФ регiону. По*сутi, дисертапткФю

сф*рмовака баэа даних сучасних шалiноспектрiв <экремих ;тегiонiв Украiни, яка

викOриотOвуваJIась пiд чаý ЕрOведення ýла*них дs*лiдэкеilь i зтrайде сýOЁ

зеfiто*увЕнця пiд час маЙбугнiх rrаяiнgлогiчнях д*слiдэкеннях Буковинського

Перелкарfiат?я} ЗаNарпаття та iкжих регiонiв"

М*тсдична новLIзна роб*ти також пOлягас в удсrско*lаленнi метФлики

збору та обр*бки сучасних i субфосильних fiилкO&ик проб, зýкрема.

p{iýpaxyнKiB змiни дiаметру ýтвOру влов-Ilювачiв rилкового ФпЁtду} збiльшенF,Iя

ý&ги кltваэкки rтiд чfiс роботи з {рунтами важкого гранскладу, зм*ншfiнкý

глибинr,r сифонування, ýбiльшЁкня швидr{ё*тi ценrрифуryванýя та д*якi iнmi

нOвовýед*Ен*r" KpiM тOгФ дисертантка розробияа рекомеЕдацii, якi запобir,а:сть

сзrб'ективi:зму *идiлення палiнозон на спорово*пилкових дiаграьсах,

.lliдвищують д*стовiрнiсть палsоклiма:rицниN реконструкuiй ýа o*:loBi

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/


палiнолOгi.тних даЕнх. Бgз cylrtHiBy yai цi }цоýкsнел8ння такФж

ВНКOРИ еТОв}лватимутьея Е п iзнiших пал i н оло г i ч н кх дсlслiд;кеянях.

Найбiлъш значуш{ою у р*ботi дисертантки е рееiонапьмu складOве

н*уквв*Т ýовизý!{ *держаýих рýзуýьта::iв, вн,кладеЕих в 0сýФаýнх drт"ятому,

шOсТФму i съомолtу} роздiлах лисертаuiТ. По*шерше, ветановленi не тiльтси

значнi вiдмiнностi мiж скорово-I}илковими *гlектр&ми лесOвйх i rрунтових

горизонтiý розвинених у БуковинськOму Г{рикартrатгi i Закаргr*тri, а навiтъ в

fi,{e}fia}t fiкрffЬ{иХ клiматолiтis. Ц* дttJIý можrrивiсть вшершЁ визначити

о*:*бливоетi корФткоfiерiсдичнсi етапяостi рýзвитку рослиrтностi T;t змiн

КЛiмаry дослiджуваних регiонiв, в тому числi змiни кiлькiсних клiматиrtцих

потс*.энрткiв.

ГI**друг*, FеrrояЁтруйованi кФроткOперiодичнi эмiнrа рослинностi та

клiмаry в ме}к*,х нýвgликих орографiчних {геоморфолоriчвих} е.пементiв

Рельефр 0собливс iнформативниь{и fl пошgрgirнi перерiзи рiчко*их дOлини т8

МеЖ*tРiч iз зоýра:кеними на ни}q елемеЕт&ми ре;ьrфу i рослиннжь{и

УгРуrrуЕаfiняi!{и} що Тх Екрr{валt{. KpiM того oTpиMaHi данi rrорiвнюються з

рgзулътатами рекснструкцiй, :Iровед9нЕх дJIýл еусiднiх територiй, що
забезrrерил0 MO:KJýиBicTb вiдтвор}&ти короткоЕерiодкчнi зиiнв роýлиfiксgтi та

клiмату вже на шнршсму * регiокалъýому piBHi,

По*тр*тс, дет&льно вiдтворенi па-гrеоекоrrогiчrri умOви про}Itиваitця rrюдей

Доби середньOrФ та верхяьогФ пал*оJliry. ВстанOЁJrен& перiоди.rнiеть мiгр*цiй

п*леодiтичии)t лlодеЙ, lrKi ув'язуl$тъся зi змiнами клiмашtчниJr умсЁ, Вiдтвор*нi

еталнiстъ i мае;rrтаби змiн рOsлиfiностi gяаслiдок дiяльностi людини. Зокрема,

ВýтаноЕJIgнФ, щФ у Буковинському Приr<арпаттi першi аптропOгенн* зумоgлеrri

зtутiни p*cJrиHýФcTi крояв}lлись в гliзrrъому атýантýку i зафiкс*ванi в рiзкому
*м*}{шеннi BrrcicTy i рiзноманiття IIиJIку рiзяоlравuяо поýвý Еилку культурних

ýl*KiB, а таfiOж псяви lтилку пiрофiлу {iван*чаю в}rзьк(,я}Iqтогс}, щ0 е наслiдком

ýиýалюýаflня дiciB на схилах долини f,Ki*Tpa.

Стушiнь обгрунтованостi ýаукФвIlх поJ{Oжеlrьо виснввкiв i
РеКОIlrеfiД*ЦЁЙr'rх достtвiрtriсть, HayKoBi II&JIоження дисертацii iрунтуютьýя t{&

"ffОРетЕЧНих 
за.саДех пал*оп*лiнозrФгiчgоr* метOду, зOкрема на прикlдипi
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I

ftктуалiзму, якиЙ вирахiýнкЙ у припущеннi про аналФгiчнi екоумови зрOстýЕнfl

видiв р*слнн у минyлýму i тепер та взасмозв'язку мiж складом rrа,rriноспектрiв

ý РФsликнiетю, щФ Тх прfi,дуку€. Теоретичяi заýади ilа*цеФпалirrоя*гi*Iн*го

I!,1етФду добре sпрацьfiýакi i llалеэ*снв аrяр*Sованi *lтецiалi*;тами-лалiноя*гами у
лlнý.г{*нних палiнологiчних дослiджеýнях рiзн*манiтви}t природЕо*

географiчних зOн, якi шроводилиýь вrrрOдOвж остапнiх маЁже ста poKib.

Вr*сокий cryпiHb достовiркостi }ra}rкoвltx гtýýФ}кень, висновнiв i

рекOhlgндацiйп ýоданик у дисертацiт, забезrrечуýться проведеним диýертаýтк+ю

авалiзом чЕýJIýЕIних -rriтератзр}Iкх дх{еI}еIlэ а також ýкрупуJьýзýими пOýьовим$

Д**яiдженнямЕ у Me}KaJi ключOвих дiлянок, здiй*нених Юрченко Тамаро*о

вýр*дýвж rэr:Tagнix майтсе десяти.рокiв э 2010 д* 2018 рр,

,Без суьлнiву вксн*вItи дсслiдження apryM*HтCIBaнi i рсзкривають його

завдан}Iя, що е *дт*iсю iз вимflг дý дисертацiйних p*бiT"

Зкачепня ýтри}tаних резуýьтптiв для наукн i практикп-, шоlклrлвi

шлffхЕ викt}ристsння ;lезультатiв до*лiдження. У ди*ертакiТ

Юрчекко Тамари IBaHiBKK "Змiни росликно*тi i ш:iмаry Букв*ияськOг0

Прккарпатгя i Закарглаrгя у пiзяьому пл*йстоценi i год*ценi {за даЕитч[и

палiнолоri.шlогв аньтiзу r*fiарЁеологiцнtпt г{ам'ятOк)", вврiшев* декiлька
B&жJlýBrl}i ýавданъ. Найперurе; встацоЕдsно закономiр*лостi змiн ýKJ}*.щl

сучаýнsгs fiиlIкOвого оЁаду в заfl*ж}lФстi вiд фаз ц*iтiнЁя росли!l fiа скрgмик

дiлянках лiсостеп*в*Т i стелоgсrТ зон YKpaiHH, якi бущrть эат"ребуванi пiд час

прФвед*нl{я корOткошёрiодичних рекокструкцiй давньсТ росяиккостi i
пал**клiматiв сусiлпiх регiс*riв Украiни.

УДосконалено ь{етfiдкку палiнологiчних дослiдлкенъ, * самФ ýрсiцеffк

Эýору та обр*6ки *усасних i qrбф**ilяъЕих пýJIкФtsих яро6, р*эр*Sленi

рёкOмендацii, якi запобiгають суб'е.кти*iзмз. кiд час видiленкя палiнозон на

СпсрФаO*;IилкOвих дiаграмах, пiдвищують дост*вiрнiсть rrалеоклiма?и*lних.

Р*КоНgтруКцiЙ на ocнoBi пgлiцологiчних даFrих. Щi удо*ко!лалýння без eyMHiBy

вкксристову8атимуться в п iзнi ших патiнолgгiчних дослi джеянях.

Злсбрi Юрченк* Тамарою rrалiнологiчнi данi та peкCIý*TpyйoBaHi шд iхшiй

СЭ*Н{)Вi Змiни роспинко*тi 1]а лалеоклiматiв надзвичайво важливi для
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вiлтворення i*TopiТ заселення дослiдэкуваних регiонiв Украiни, реконструкчiТ
паJlеt}ёfiалоriтнлrх умоЕ прож}lвання яюдей *шýхи Еередfiъого та верхнь*r0

палеслiry,

HarTpaиboBaвi M*Tepia"TlH вiд*Sражtлсть ь*асrцтаби змiн р*сяикностi
вна*лiдок дiяльностi людинн i мпхЕrтъ бути використанi дffI прýгнозування

екtrпсгiчнOго стану л,андшафтiв за рiзних сценарiiв fiрЕрOдOкорисT уванЁя, а

також наукOýOю о*нýЕою тriд час розр*блення зах*дiв з мiнiмiзацii наслiдкig

втIJIиЕу лrФдflни на лаЕдшафти"

Г{овкtrта вlrклrrду результатi* а опублiк+вýЕих працfiх. OcHo,BHi

иауковi пOýо}ftе}iня i Bиcr*oBKlr дисертаиiйког* дослiдэкеяня Т, I. Юрч*нк*

ви**iтяеrrо у ?ý нý,}rкt}вt{х публiкжliях, зФк]tr}*ма * 5 стат:гяк, видаЕих у }rаукФвих

фахових внда}rýяrх Украi"ни; 2 публiкаrriях у наукоЕи7{ перiодичниN виданнях

irlш_lих дсржав; I 9 публiкацiях апробацiйного характеру.

Вiдп*вiднi*ть змiсry *втор*ферmту 0сноýнýи Ео-|lо}кенЕям днсертgцii.
Змiст авторефераry rовнiстю рсзl(риЕас осшовнi полаження дисертацiТ i €

iдеятичнкм эмi*ry дисертацift ного до*лiджеяня.

ýи*куtiftлri полоllrеняп диýерт*пii тg заJrваження дФ ii зь*iстр Р*зом iз

ýеЗsýеречt{ими i п*рек*нflквfiми fiозýтивýииr.1 *тOрfifl&&lи, у дхýертацiftному

дgсхiдх{еннi Юрченко Там*ри IBaHiBHи "Змiки р*слинностi i клiмаry

ýуковинсъкоr0 Прикарпаття i Закарllаття у тriзкьому rrлейстоцеgi i rоrrоценi (эа

даýими палiнgлоri,rшsго ан*лiзу гЬоархеслогiчнрtх пам'яток)" е певЕi lыекуti*лсi

п$лýмt€Iltl,я,

1. ýискусiйним е ýrр*слёýня однФг0 з дослiд}куЕsýих регiонiв
БуковинськOг0 Прнкарпаття- Оскiльки ди*ертацiйr*е доsлiдх{енкя прOýодиJтOся

за Спецiа*цьнiстло геоморфоп*гiя та- паJIеогееграфiя, TCIe,ry ýtsajкalfi! що варто ýуло

6 по*луговуъатr{сь схемами геоморфол*гiчноj регiоналiзацii УrФ*iнн, ý як}ýх ýе

вкДiляетъ*я БУковинf,ькf, Прикарпаття та, HaBiTb, :rе вrадiлягться Прнкарпаття" а,

Передкаршаття. Бiльш того, опрацьФýаи* терлtторiя внхOдить зе меэкi

ПередкарIIfiття та Фк*Еý}t}е фраrм*ит Падiлъ*ькOi'Е}тýsчвяи" НаприIfrчадr в скеплi

ГеОМ*рф*лоriчноТ реriоналiзацii Y;<parHK II. tr{ися Буковинське ГIрикарrrаття

РOЗДiл*нЕ Mixc областrо Волино-П*дiлъськоТ висс}чкни {пiдс}бласть ýодiльськоТ

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/


вкgtэч}тýи, район Г"irибоко рt}зчленоважgi висgчнни ПриднiстрOвЁъкого Подiлля),

дs poзTarrroвaнi опрацьованi Вами розрiзи ýро*riвцi III, {}жеве, i обла*тю

Передкарfiаття (райони Коломийсько-ЧернiвецькоТ алловiальltоТ рiвнини,
Серето*ГIрутськ*i м*жирiчнФi виссчинi,r i Буковиксъкоi пер*дгiрноТ вис*чини}"

Меэка мiж нцми схематичýо прФхGдитъ вздовж д*лини ГIрута"

?. Г{iд час рOзчJrенуýання тераý ýHicTpa lra *tкзъкi 
"а 

ffЁреднi ше вр*коваяi

рOзрФfiлеr*i в рiзниЙ чаý егlелдiялiстами*гýffморфологами чr*слsннi схеми

тfiраý*ЁФго компяекýу ýHicTpa, якi rro*iBrr:roMy iх к.шаскфiкуваllи- З*кремq

Ю. Полянський, Р. Виржикiвський, I" Гофштейн, I. IBaHoBa, Р. Бойко, П. Гожик

вI.10кремлlOють вкутрiшпьоканьйопкi i тладканъiiоннi терасЕ" Гlри TnM5r, кiлъкiстъ

цих тераý *утт€вý вiдрiзняються" Наrtр}iклвд} I0" Поляt*ський i Р Виржикiвський

у внугрiшrкьоканьйоннiй частинi дояинн ýHicTpa р*зрiзняють чýтгlри

$&дзат]л*внi тераси; L Гофштейн, I. IBaHoBa та Р. Бgйк0 * п'ять; П. Гсжкк * micTb

н&дзаЕл&внFI]i терае.

Ще суттsвiшi разýiжкоgтi спостерiгаIотъся у схемах тераеовФrо ксtмплексу

ж*дканъitонноi частини долини ýKicTpa, де двi терасfi в!{окрýмJlюють

Ю. ГIа.гlянрькi,tй (п"яту i rлосту) т* ,t. Гпфrrrт*йн {rшocTy i сьому}; двi тераси

(п'кту i кlосту}, *, *о*rr"*о, й три {п'яту, ruоýTy i сьому -* ?} виокремJlюg

Р, Виржикiвсъкий; три {шосrу, съому i восьму} * I. IBaHtlEa та Р" Бойко; *ir,л (вiд

съомоi до трнýадцятоi включно) - п. Гожик.

В *хее,Ёах тереýФвФго KOM{xllýKcy ýHicTp*,, розробяеннк iнши*Еи

Е*),"кOвцямн, якi долш{у ;эiчки спецiально Ее рýзчяsновують ша BHyTpitýHbo т&

н*дканьйоfiЕ)r чаýтини, кiлькiсть т*раf, такtlж Ё}лт€вý рiзнитьея. Наrrриклад"

О" Адаьqенко iдевтлlфiкус в долинi /{HicTpa дёв'ятъ терас; М. ýеклич

u:iстшадцять; ý. Лунгерсгацвgн .* ЕОять; А.Ч*пьтнга * 0днЕадщять; В" Цирка *

лg*Оятъ "rера*.

Вважаю, щ* деталъний аналiз тIрацъ, присвячених хар*ктеtr]истицi

'Tep&ý*BoI"o KOhitllJIЁKcy ffяiстра" е важливиý{ завдаýнýм. Кi"цъкiсть виJlвJiених

геом+рфолог&I\iIк тераý визначаткь** iхнiЙ рfiзIIФдiд на низък[ та серелнi, а на

мехсирiччях з'явfiятъся виgокi тsраси- З rrерерозподiлом терпý MirK цими груfiеми

{леякi з низъких терас к*ремiстятъся ý {руЁу середнiк, а середнi у BH*oKi) такsж
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эмiняться i реконструйованi дл"Е них короткOперiоштчнi змiни рФ*линнOстi та

клiмату,

3, Виникаютъ заIтитаfiня шlOдФ KOpeKTHФcTi кровелени)i деяких кор*ляl_tiй.

Зокрема, дксертаýтка ýýше, цý{тую; 'На врилелтriй TepкTopi? лiзденнсТ Га"тичиtли

рек*истр5lкчi? ростлинностi ýетаIdнъOго мi:кзяеденiння виконанi у розрiзах

*ередlliх i *исоких терас - €зупiль i Галич, вiдповiдно (робитъсý пO*иJlýнýf ýа

роздiл к&цgктивfiоý м*ноrрафiТ К*rпаr М. Aяaliza руtkоurа gбrTropl*jstoccrlskich

lessбrм i gleb k*palnych stanoт,risk Ysarpil i Еаlуё. Studia geologica Роlопiса; Lessy

i pal*olit Naddniestrxa halickiego {Ukraina} 1 Pod red" Т" Madeyskiej, Кrаkоън, ZCIfi2.

Yоl" 1]9, Сzеs* З. S. ?45-25i,)" {стор 12l rrерелостанЕс реч*п*rя}- ГIрвt Tolcy у цiй

гfрецi Фст&{tне мi:лtэледеgiнкя фiк*у{эъс* горохiвськнм {tтрилуцъким} вакФпýие{

rрунтOм} ý *трflжграфiчнивr еквiвалентом кяйдацьl*ог* викOпнOгФ rрунту

вЕджаетьýя середкьоплейстоцеIlcвиl*t коршiвський викспrгяЁ rрунт. Тому з тOчки

зOру дФýтовiряостi та об'ективностi зробл*н*rх висновкiв треба у?Oчi{ити з

якиh{и вмirl*логiчяиьяи лiвграмамш шроsодилосъ гlорiвняння * побулован}.ft{ ддý

гпрохiв*ькOr* чи KopmtiвcbKolro викопного грунту? Логiчно було б корелювати з

горсхiв*ъким {прнлушъким} викOпним грунтом} оскiльки саме дФ нъOго

ýtr]]ýypirъIe}*i зн*йденi в розрiзi €ззтriль артефакти"

4t Iнше зауЁежеЕнlI *?0*уеться реfiснструкцii,t змiн рослинностi ýflрсдовý{

кайдацъкого 'аасу} зOкрема, спiвsтавл*ння злобуrих Вами реэуrътатiв з

палiнол*гiчкимrr рек*нс"rрукцiяЙ poc.{}rнHоcTi в розрiзi Сзупiлъ. У кайдацькi{й

час езупiлъськоi тераск, очевидfiо, ще не iснувало. Десово-грунтовий ýФкрив

цiсi терасв в розрiзi €зупiль розпочиýаетъ*я тя*минOькими ýесамý} а впрФдоЁж

каf.rдаýького клiматолiту* Ймовiрн*, нагроI},{аджувався "тепJ-тиЙ'О ал*овiЙ цiсi
т*раев"

5" Супr:речливим с твердження JIр* т*" що: "У прилуцький час сучасtjа

трФтя тераýа була загrлfiЕOlФ'О {стор. 156 оgтавн€ речеЕня}, Це з однOгсr боку

УЗгФД}rtY€тъýя з Ёи*новкаъ{и М. В*кднча (Веклич М. Ф. ПалеоэтаRность и

с?ратýтипь1 fi*чв*нньr]t формаций верхнегФ кайнозоя. Кнев : Наlк. думк4 l9B2.

2*8 с}, яLTle суýёречитъ Еиýнcвкаkl Гl. Голgика, П. Гожнка i ý. Лiнднера

{Го*тtик П. Ф. IТре*н*воднж* мOfiл!ýски позýЁеrФ кайнозоя юга Васточt*ой
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Евр*пы: в 2*х ч. Киев: ЛогФсо 20fi6. Ч" l Надсемействtr IJNIONOIDEA. 147 с;

fiozik Р., Lindner L. Таr*sу *rod,kowegc i l}olnego Dniestru oraz ich uпасs*пiе w

badaniach nad plajstоcenёm Еurору. Sуstеrп dвliппе i ic|l fuп.kсjопоwапiе. Prace

lпstуtuttt GeBgraýi Дý w Kieltat:h" Kielce, 2Ф87, S, 27-42}, якi fiрýý}l{ъкФ.

удайЁьким часýм датуtФть cyaiacнy друry терасу ýHicqpa. OTxte, якi тtритерiT далк

Вам пiд*таýи отý*рд}еуват}r" Iцо у прилуцъýиft цас сучас}rа 
"ретя 

тераса була

зажлаýOýý? Мохслив*, iT треба розrлядати вже як надз&тIJiаýну тер*.*у?

6, ýискусifiними € вlпсшOýки про iснуваý}tя на IIeBHи}t ýтап&х форму*аллr*я

.гr*ндшаtРтiв дослiдrкуварrоi TepaTopii сутт€Ёý,fir р зницъ в c}ъtё}r оладiв Еа

середнiх i високих терасах" Налрик;эад, для тfiсftIинffького часу Ввмш

ýстаýФ8ле$о, щý" цltтук}: '-Щi резулътатý ýказу!ýтъ! щс K.rriMBT ва середнiх

тере**х був прохолоднiшкм i менш звOложеним нiж н& низъких {розрiзи

Молодова V i l, Ккшляксъкиfi Яр}, а сума опадiв 450*550 та 500-600 тuм"

вiдповiдно" {стор. 156. друrе i tpeTe речеянх}.

Щодо рiзвнцi тýмпераlyр заперечень не виника€, однак ва}fiкФ уяв}lти

можливiсть формув8,нЕя ýастiльки сутrтrтоi рiзн.ицi в ýумах опадiв (ýлизъко

5 мм}. sняýлених в ме}кfiх терас? рOзвннsних на вiдстанi II8рших сýтець MeTpiB,

а, злебiрьшOrý, декiлькох десяткiв MeTpi*.

Швидл*е за усё бiлъше звsJlOжеýня нýзьких терас гIов'язанё з iхнiми
п*рiвняво ýýзнач}tими переЕЕщsнýями над руслом рiчкк та пiдтgгrленrмм

пФЕен*вимЕ ЕOдами, ýoKpeMaJ у тясминський час мOлодовýъка тераýа fiHicTpa,
ýIIевидн0, займала позкцiю першоi надзагьтавноТ Tepacl*. KpiM тOгtl, icнyc

гiдравлiчниii зв'язок мiж пiдземними i поверхяевим}{ водами dживленвя

пiдземних всд пФверхневимк) i, як наOлiдок, рOзташування рiвлrя rр}пIтоЕýх вýд

frлизьк* до пCIBepxвi першаТ тераси {rl'забоя*чеяня} т* фrrрмуван}lя в цих умсвru(
бi.lblrr вOJIогOJIюбяtri рослинностi.

7. Не вiдтворенi рослиянiсть i к;гiмж ра$кьOг0 гOл$цену {rrр*бореалу,

б*реалу)" З чцм це ýоЕ'язаýо: Ёе вда:I0ýь вiдшtукати нагромаджеýь paнýr'ollо

rýлOценЕ чи на дослiлжуваяiй територii ЕФни на зберегrп*сь? Якщо не

зSер*ruиеь, ý,0 чому? У буд5-якоý{у виIIадrqу доцiдъно бу.гiо б вик*ристати вже

опублiковакi результати палiнол*гiчяl*}t дос.гliджекь gцк,'rадiв ренýýФгФ
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rý]лýцену. В схоэкiй ситуацiТ iз Закарпаттям, де Ваъ,rи не вдал(}сь ýтIрацювати

г$лOцýнФýих вiдк.lладiв, rr;ироко викýристt}вуваJIисъ матерiали з огrублiкOа&ни}t

лiтературних джсрел-

*xpiм лкскусiйних fi{}ýФх{*нь, треб* такФж ýказаýý ка деякi зеý#еJrý€r$цft

*а* пвý*лжамнж *о ъ,wtсtпу, tttNрукmурu fr офоllмzеttня lutерпtацii.

l, Вшажаю, щ0 рсздiл l -'Теоретик**методологiчкi засади викоFЕ*таЁлня

rrалiн*.*rогiчt{Or0 мётоýу для peкOнcTpyKrrii да*r*ьсТ pOýлHHHocTi та клitлату" i
розлiл З u'Мет*дика палiколgгiчних i палеоклiматичних досяiдзкень" дсцiльr*ý

булrз б об'сдкатлt. Така прФýозицiя випливае з розуьпiаня "ме?ФдоflOrii'О та
Оuм*тsдiв'* неукOвог0 до*лiдэкеlrяя. Зокрема, rriд методологiею рtэзуlrлirоть

*Ущуlжiстъ Ttiлe*, гiý*т*з* , г:iдх*здiв, тIFtr{нI{ипiв, M*TclдiBo зас*6i*,

викsрнстФв}лваних при Еиtsченнi явищ та здiйснеlrнi rriзrtавальнот дiялъностi. Гtiд

мgтýдЕlми дсlс-тriдження р(}зумiютъ сукзrпнiстъ цiлеспрямованих дiй i *пос<rýiв

здобуття кових зýань про о6'скт вивчежýя i пiзнання"

Об'еднання цих роздiлiв тgtкOж дOýуЁка€тьý;t дисертанткою} адже в

шeperTiKy заýдань {пункт 4о стор. 2З) вони об'сднанi i зводяться д0, циту€мФ:

"роэробки п{ýтOJш{кO-метсдOJIогiчн*1' модеяi дослiдýrcннý, спрямOваЕOго на

рsкФтlýч}укцiю дннамiкя давкьоТ рO*линýýстi та змiн падеоклiматiв",

вваllsаем* за кsобхiдяg такgхt виOкремит:pl зttуý{l:нtsнмя rцоlо &еякмх

аs:аблав*сt*ей вttклulу Mпmepiпlty * офор*ь,tенr|я робоmu",Що таких, з*fiрем*"

варто вiднести:

1} не зрозупriле формуялсваýн,fi заЕдання нов4ýр ejм: "реконс:рукцiя

к*леý*кOJIогiчниж ylvI$B побуrування л}Фдшни дсiсторичýýго та iсторич}*ýгсl часу

у зв"язку iз короткояерiодичrrою етапнiст}о природних, змiн" (стор, 24);

2} нЕ эов*iпr тФqн0 вiд*бражеяа iст*рiя дOýдiдя{Фrrъ торфовикх бiля

Самб*ра та Рудок (стор. 68). Зокрема, М- Комар {iT прачя у спнску викtrристаноТ

лiтераryрк за3начена пiд JYяZOС) ýе кр8ц}OЁ8JIа з рФзрiзаь{и, розт*ЁlsЕаними у
ВеркнъоДнiстерсъкiй ул*rовинi. Туr вайновiшi дослiдэк*ння прOвсд}rJlись

Н, Кzulрtнович iK. Харматою;

З) децlпьн* було б дета;rъцiшrе схарактерltзувати орографiчlrийr малrонок

територii дослiджень {пiдроздiл4.1. р*здiлуа). Це пOý"язаýs] з yнм} щс зп,tiни

L
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ýкладу пилкOвстс 0Еаду визн8чаютьýя нfl тiльки фазами цвiтiння росянн, а й

регyл}Фються *рографiчнкмн ос обrивостýе{и д*сл iджуваноТ TepнTopii;

4) рисунок 5.2. Лiтопедёстратяграфiчна ЕоýФнк& *iдкхадiв розрiзу

лыlеодiткчноi Ётоflнки Неп*р*тове 7 {стор. 8i} € }Iадт0 дрiбниfi, шлабко

читабельний;

5} як розумitи дiаграми на pиýyнIqy ý.16 ВiдхиJrешýý клiьс*тячних

tт*кжкикiв r:iдроздiлiв пiзаьоrс ýgоrJлеЙст*цýýу giд суlЁ*ýжЁ}L знЁчýнъ у
ýуковинсъко1!1у IТрикаршаттi {*тор. 152}. Чш на*правдi ндgтiльки l{изъкрtми могли

бути тоr*часкi сЁредньсрiчвri i середнi диliневi тсмпер*тури?

6} вваlкаю не ксрsжиýь{ викOрktýтаýýя *ýоsOсЕOýучеýця o'r*riiмa.T рiзкt
ri*riршився" {*тор" 156 лруге р*чЬння}. Лiпше вжкэи *J]ffB* зиiяивс*;

7} у роботi доrqчuено грамамчнi пtпмлки,

Зпrальtл* оцiнкя змtсту дшеерт*цii" Вважаrо, щ0 перелiченi влтще

дискусiйнi r:*ложення i зазважекн;[ ýý зниý{уютъ здобутi резулътати i аи*нсвки

IIрýвýденOго дgсяiдх{ення. ýнсертацiйн* робота Там*ри [ванiвни Юрч*ик*

'*Змiни рое,:rинн*стi i кяhсаry БуковинськOrо Прикарпаття i Закарпаття у
riзяьtэltу rl"чýйст*ц*нi i г*лоцеrri {за д&ýi{ýdi{ пgэliнgл{)гi"{н*r* аяалiзу

геOархsслtlгiчних пам'ятоý)О' € саý,10*тiйною, завершýнOю} наJIежFIим чинOм

*firрунтоваýсю ýауковою шрацЁiФ, внкOЕ*нсю ýа висOкому фаховому piBHi. У
дисерtвщii оlримаlrs KoBi науково *бrруктсlванi р*зулътешt, шIФ в cliкyrrнocTi

внрiшують в&жлрIве наукове завдаfiЁ{ll} ёпрямOЕане ýа удФскоЁаfif;ýня мýтсдики

палiиологiчного акалiзу, вiлтв*реа:ня кOрФткФЕ*рiодячиих змiп давrrъоi

р*слинио*тi i пал*оклiм*тiв БуковинськGг* ýрикарпаття i Заиарпаття-

*iдтворе:*Е{я палеOек*л*гiчних уIиови проживання людей доби серýдЕьOг& та

верхiIьог* пал*олiту, етаrяостi i масштабiв змir* рослинltостi внвсдiдок

дiяльностi людини.

ýиен-t*gк. ffисертацi*не д**лiдження Таж*рлп I*aKiшHH IВрчепкt

"Змiки рtсликностi i клiмаry Бук*винсъкýrс ýрикарпаття i Закаршаття у
гяiз,ньому плвй*тоценi i mлоценi {за данкý,{и пацiк*логiчýФг* аналiзу
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гесархеологiчних ýам'яток)" вiдповiдае вимсгам пп. 9, 1],, \2" i3 чиншого

"Порядъу присудження наукових ступенiв", а 11 авторка

Т*мара IBaHiBHa Юрченко * заýлуговуе на rrрисудженлж iй науковсго ступеня

КаfiДИДата географiчних наук за спецiапьнiстю 11.00.04 * геоморфологiя та

палеýгsсграфiя.

К*кдидат г*ографiчних ýayкt дФцеýт

кафедри геопаорфологiТ i шалriеогеографi'i

Пlдтrис А. М. Яцишина

вчевий секретар

унiверситету iMeHi

28. 11.2019 р,

А. h,{. Яцншик

о Грабовецъка

Вiд

]

]

Вlшtlл
tШ'iBuhttlE t ,

1${*ý|
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вIдгук
офi r ti й ног0 oпoI-IeHTa на jll{сертаtiiю К};rчсн ко'Га*r*рlr I вд Hi вн н

'*Зпrirrн poc.пurllIoer"i i r*;riмп,гу БуковиrIеького Прикарпаття i Закарпаття 1,

rriзньоьrч п":leiicTtrцe*li i 1-o;ltlц**li tза да}I*t!!lЕ палilt*;tоr,iчltоr,*r alii}.lliзy

l сOархео.пfi r,iчнrrх шýм' ятt}к}".

ItOлi}iIу на здобутr,я }layKOBOi s cTyrterrrt канд}rлаlа геоr,р*фiчtrlrх rtayK

за ctteцia-ltl,tlicTto 1 t "00.fi4 r,еоморфrr-ilrэl,iя ,rа iiаjtеоl-соl,рафiя

Акту*льнiеть тgltlш дисертацiйя*го дослiдяqення

Юрченко Тамари Iванiвни Ёе виtffIикас cyMHiBi*. По-першrе, дисертантка

рсзв'язус складнi теФрётикO-метФдичнi проблемн fiр*ведеЁIня fiалiнолсгi"rних

дослiджень" BиKtrpr{eтaнHll здФбутик реэ_чльтатiв дJlя реконструкuiй даýньоi

PocJIиHilocTi i lталеоклiматiв} а такФж вирiшуе ширсЕе коло iнших ý&дзвиtlаЁн<r

*кладних, TiýHо ýза€мOпФв'яз&них, Iтале*rгЁФrрафiчних, геоморфол*riчних та

архе*логiчних проблем"

Пtr-друге, дослiдlк*Еýя прýЕOд{JIись у регiонах УrqаТни, палiн*лOriчна,

ЕflJIеýгеоrрафiчна вявч*кiстъ яких (особллво Закарпаття) е недtrстатньою тff

тjо*т,упеgть*я ЕивченФ*тi сусiднiх раЙ*нiв, передусiм ГIрибескнд*ък*гФ i
Пригорганського П ерелкарпат,tя.

Вахс-гrиво T акOж :rg, що KpiM досяrнення за,значеноi в дисерт*ýii м*тип

зiбрвнi Юрчепк* Тамарою вiдомостi про зaкOн*MiprrocTi змiн складу сучаскýг0

ýилкsвOго опаду в заJIе}кýостi вiд фаз цвiтiнýя рýсли}i у лiс*ст*повiй i степовiй

зt}нак Украiши, буryть зацлебуванi тllц час проýЁдежня кФроткФнерiодицклтх

FексЕIструкцiЙ дввньоi рослинностi i палеоктriьqатi* сусiднiх реriонiв Украiни.

Злобутi резуJlЬ"аtт}.1 також ýрrк*рист*вувflтимуться лiд час рýзв'язанýя
}lИЗКи дискУсiЙних палеGгеографiчних, геоlиорф*л*гi.rних i прхеолOгi.tних

кроблем. Зокрема, проблемк стратиграфii JIесовý-фунтовоt товщi
Перелкарпаття! Прилнiстерського Подiлlтя i Закарпаття, в першу черry

визнааI*н}Iя стратиграфiчноТ позицii кайдацьког* викOтrного фунту, оцiнки
*лiglж i ролi Дiялън*стi людинк в трансф*рмацiях р*€лиянGгФ пOкрFIЕу'

ещ
Еiд ,(ft

rllловttдлстнавiмл
LШепченка

-
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клiматичннх зрtiнах та використання отриманих резуJrьтатiв для прогнозування

маfi6}rгт*iх клiматrrчких эмiн. Досi такOж дискусiйними заJIиша}Oться деякi

тlит&ння тера*оформування, зокреъ{а, з'яЁування вIIJIиву цкклiчниэr клiмазr,ичýик

зluil* ка перФбir fiроцесiв алювiалъного Ёедиментогенезу та формуваýýя тераg.

Вважаю, rцо зд*бугi Юрченко Таlл*арою BiдoMocTi пр0 кýрсткоrrерiоди.rнi

змiни давньоТ рослинностi i пgлеокдiматiв Буксэвинськог0 ГIрикарпаття i

Закарлаття с надзвичайно цiннипли з точк}1 зору вирiшеЁЁя п*релiченкtt виш*

}r*уfiýýшi гrроблем"

Наукову нФвизну одерж*ких результ*тiв ми оцiнювалl,t вихOдячи з

*н шiзу lxH boi" уп еýр € mu к0 - м в пс* йцчн oi- "r а р е е i *ц a.q ь н oi' ýФ tsиз}tн.

Те*ренпuко-*tеm*dцчна н*вызнй- Узагалъню}gчи теФретичr*i i мат*ди*слri

Р*ЗРОбКИ В г*гýrЗi палiнологi*н** дослiдженъ, дксертанткФю BeTaHOýficIl*

закономiрностi змiн складу сучаснбг0 пилковоr0 ýrIаду ts заJIеý(ностi вiд фаз

цвiтir*rrя рФслин на окремих дiлявках лiссстеповоf i степовоi зон УщраТни. L{e

цринцишýЕсl важ.II}{вrl, trскiльки максимаJIьнO тOчна iнтерпретацiя викопних

налiносгtектрiв i реконструкцiя рослнннOстi та палеоклiматiв нsмехслива бе:л

розумiння зак*номiрностей формування сучасних гtалiноспектрiв. IТри toMy,

*TyniH.b, вiдп*вiдностi *}1часни)( палiно*rrектрiв frкýаду рос;rиян**тi е

унiкальнtrю ддя кожного окремФ взятоrФ регiону. По*сутi, дисертапткФю

сф*рмовака баэа даних сучасних шалiноспектрiв <экремих ;тегiонiв Украiни, яка

викOриотOвуваJIась пiд чаý ЕрOведення ýла*них дs*лiдэкеilь i зтrайде сýOЁ

зеfiто*увЕнця пiд час маЙбугнiх rrаяiнgлогiчнях д*слiдэкеннях Буковинського

Перелкарfiат?я} ЗаNарпаття та iкжих регiонiв"

М*тсдична новLIзна роб*ти також пOлягас в удсrско*lаленнi метФлики

збору та обр*бки сучасних i субфосильних fiилкO&ик проб, зýкрема.

p{iýpaxyнKiB змiни дiаметру ýтвOру влов-Ilювачiв rилкового ФпЁtду} збiльшенF,Iя

ý&ги кltваэкки rтiд чfiс роботи з {рунтами важкого гранскладу, зм*ншfiнкý

глибинr,r сифонування, ýбiльшЁкня швидr{ё*тi ценrрифуryванýя та д*якi iнmi

нOвовýед*Ен*r" KpiM тOгФ дисертантка розробияа рекомеЕдацii, якi запобir,а:сть

сзrб'ективi:зму *идiлення палiнозон на спорово*пилкових дiаграьсах,

.lliдвищують д*стовiрнiсть палsоклiма:rицниN реконструкuiй ýа o*:loBi
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палiнолOгi.тних даЕнх. Бgз cylrtHiBy yai цi }цоýкsнел8ння такФж

ВНКOРИ еТОв}лватимутьея Е п iзнiших пал i н оло г i ч н кх дсlслiд;кеянях.

Найбiлъш значуш{ою у р*ботi дисертантки е рееiонапьмu складOве

н*уквв*Т ýовизý!{ *держаýих рýзуýьта::iв, вн,кладеЕих в 0сýФаýнх drт"ятому,

шOсТФму i съомолtу} роздiлах лисертаuiТ. По*шерше, ветановленi не тiльтси

значнi вiдмiнностi мiж скорово-I}илковими *гlектр&ми лесOвйх i rрунтових

горизонтiý розвинених у БуковинськOму Г{рикартrатгi i Закаргr*тri, а навiтъ в

fi,{e}fia}t fiкрffЬ{иХ клiматолiтis. Ц* дttJIý можrrивiсть вшершЁ визначити

о*:*бливоетi корФткоfiерiсдичнсi етапяостi рýзвитку рослиrтностi T;t змiн

КЛiмаry дослiджуваних регiонiв, в тому числi змiни кiлькiсних клiматиrtцих

потс*.энрткiв.

ГI**друг*, FеrrояЁтруйованi кФроткOперiодичнi эмiнrа рослинностi та

клiмаry в ме}к*,х нýвgликих орографiчних {геоморфолоriчвих} е.пементiв

Рельефр 0собливс iнформативниь{и fl пошgрgirнi перерiзи рiчко*их дOлини т8

МеЖ*tРiч iз зоýра:кеними на ни}q елемеЕт&ми ре;ьrфу i рослиннжь{и

УгРуrrуЕаfiняi!{и} що Тх Екрr{валt{. KpiM того oTpиMaHi данi rrорiвнюються з

рgзулътатами рекснструкцiй, :Iровед9нЕх дJIýл еусiднiх територiй, що
забезrrерил0 MO:KJýиBicTb вiдтвор}&ти короткоЕерiодкчнi зиiнв роýлиfiксgтi та

клiмату вже на шнршсму * регiокалъýому piBHi,

По*тр*тс, дет&льно вiдтворенi па-гrеоекоrrогiчrri умOви про}Itиваitця rrюдей

Доби середньOrФ та верхяьогФ пал*оJliry. ВстанOЁJrен& перiоди.rнiеть мiгр*цiй

п*леодiтичии)t лlодеЙ, lrKi ув'язуl$тъся зi змiнами клiмашtчниJr умсЁ, Вiдтвор*нi

еталнiстъ i мае;rrтаби змiн рOsлиfiностi gяаслiдок дiяльностi людини. Зокрема,

ВýтаноЕJIgнФ, щФ у Буковинському Приr<арпаттi першi аптропOгенн* зумоgлеrri

зtутiни p*cJrиHýФcTi крояв}lлись в гliзrrъому атýантýку i зафiкс*ванi в рiзкому
*м*}{шеннi BrrcicTy i рiзноманiття IIиJIку рiзяоlравuяо поýвý Еилку культурних

ýl*KiB, а таfiOж псяви lтилку пiрофiлу {iван*чаю в}rзьк(,я}Iqтогс}, щ0 е наслiдком

ýиýалюýаflня дiciB на схилах долини f,Ki*Tpa.

Стушiнь обгрунтованостi ýаукФвIlх поJ{Oжеlrьо виснввкiв i
РеКОIlrеfiД*ЦЁЙr'rх достtвiрtriсть, HayKoBi II&JIоження дисертацii iрунтуютьýя t{&

"ffОРетЕЧНих 
за.саДех пал*оп*лiнозrФгiчgоr* метOду, зOкрема на прикlдипi
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I

ftктуалiзму, якиЙ вирахiýнкЙ у припущеннi про аналФгiчнi екоумови зрOстýЕнfl

видiв р*слнн у минyлýму i тепер та взасмозв'язку мiж складом rrа,rriноспектрiв

ý РФsликнiетю, щФ Тх прfi,дуку€. Теоретичяi заýади ilа*цеФпалirrоя*гi*Iн*го

I!,1етФду добре sпрацьfiýакi i llалеэ*снв аrяр*Sованi *lтецiалi*;тами-лалiноя*гами у
лlнý.г{*нних палiнологiчних дослiджеýнях рiзн*манiтви}t природЕо*

географiчних зOн, якi шроводилиýь вrrрOдOвж остапнiх маЁже ста poKib.

Вr*сокий cryпiHb достовiркостi }ra}rкoвltx гtýýФ}кень, висновнiв i

рекOhlgндацiйп ýоданик у дисертацiт, забезrrечуýться проведеним диýертаýтк+ю

авалiзом чЕýJIýЕIних -rriтератзр}Iкх дх{еI}еIlэ а також ýкрупуJьýзýими пOýьовим$

Д**яiдженнямЕ у Me}KaJi ключOвих дiлянок, здiй*нених Юрченко Тамаро*о

вýр*дýвж rэr:Tagнix майтсе десяти.рокiв э 2010 д* 2018 рр,

,Без суьлнiву вксн*вItи дсслiдження apryM*HтCIBaнi i рсзкривають його

завдан}Iя, що е *дт*iсю iз вимflг дý дисертацiйних p*бiT"

Зкачепня ýтри}tаних резуýьтптiв для наукн i практикп-, шоlклrлвi

шлffхЕ викt}ристsння ;lезультатiв до*лiдження. У ди*ертакiТ

Юрчекко Тамари IBaHiBKK "Змiни росликно*тi i ш:iмаry Букв*ияськOг0

Прккарпатгя i Закарглаrгя у пiзяьому пл*йстоценi i год*ценi {за даЕитч[и

палiнолоri.шlогв аньтiзу r*fiарЁеологiцнtпt г{ам'ятOк)", вврiшев* декiлька
B&жJlýBrl}i ýавданъ. Найперurе; встацоЕдsно закономiр*лостi змiн ýKJ}*.щl

сучаýнsгs fiиlIкOвого оЁаду в заfl*ж}lФстi вiд фаз ц*iтiнЁя росли!l fiа скрgмик

дiлянках лiсостеп*в*Т i стелоgсrТ зон YKpaiHH, якi бущrть эат"ребуванi пiд час

прФвед*нl{я корOткошёрiодичних рекокструкцiй давньсТ росяиккостi i
пал**клiматiв сусiлпiх регiс*riв Украiни.

УДосконалено ь{етfiдкку палiнологiчних дослiдлкенъ, * самФ ýрсiцеffк

Эýору та обр*6ки *усасних i qrбф**ilяъЕих пýJIкФtsих яро6, р*эр*Sленi

рёкOмендацii, якi запобiгають суб'е.кти*iзмз. кiд час видiленкя палiнозон на

СпсрФаO*;IилкOвих дiаграмах, пiдвищують дост*вiрнiсть rrалеоклiма?и*lних.

Р*КоНgтруКцiЙ на ocнoBi пgлiцологiчних даFrих. Щi удо*ко!лалýння без eyMHiBy

вкксристову8атимуться в п iзнi ших патiнолgгiчних дослi джеянях.

Злсбрi Юрченк* Тамарою rrалiнологiчнi данi та peкCIý*TpyйoBaHi шд iхшiй

СЭ*Н{)Вi Змiни роспинко*тi 1]а лалеоклiматiв надзвичайво важливi для
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вiлтворення i*TopiТ заселення дослiдэкуваних регiонiв Украiни, реконструкчiТ
паJlеt}ёfiалоriтнлrх умоЕ прож}lвання яюдей *шýхи Еередfiъого та верхнь*r0

палеслiry,

HarTpaиboBaвi M*Tepia"TlH вiд*Sражtлсть ь*асrцтаби змiн р*сяикностi
вна*лiдок дiяльностi людинн i мпхЕrтъ бути використанi дffI прýгнозування

екtrпсгiчнOго стану л,андшафтiв за рiзних сценарiiв fiрЕрOдOкорисT уванЁя, а

також наукOýOю о*нýЕою тriд час розр*блення зах*дiв з мiнiмiзацii наслiдкig

втIJIиЕу лrФдflни на лаЕдшафти"

Г{овкtrта вlrклrrду результатi* а опублiк+вýЕих працfiх. OcHo,BHi

иауковi пOýо}ftе}iня i Bиcr*oBKlr дисертаиiйког* дослiдэкеяня Т, I. Юрч*нк*

ви**iтяеrrо у ?ý нý,}rкt}вt{х публiкжliях, зФк]tr}*ма * 5 стат:гяк, видаЕих у }rаукФвих

фахових внда}rýяrх Украi"ни; 2 публiкаrriях у наукоЕи7{ перiодичниN виданнях

irlш_lих дсржав; I 9 публiкацiях апробацiйного характеру.

Вiдп*вiднi*ть змiсry *втор*ферmту 0сноýнýи Ео-|lо}кенЕям днсертgцii.
Змiст авторефераry rовнiстю рсзl(риЕас осшовнi полаження дисертацiТ i €

iдеятичнкм эмi*ry дисертацift ного до*лiджеяня.

ýи*куtiftлri полоllrеняп диýерт*пii тg заJrваження дФ ii зь*iстр Р*зом iз

ýеЗsýеречt{ими i п*рек*нflквfiми fiозýтивýииr.1 *тOрfifl&&lи, у дхýертацiftному

дgсхiдх{еннi Юрченко Там*ри IBaHiBHи "Змiки р*слинностi i клiмаry

ýуковинсъкоr0 Прикарпаття i Закарllаття у тriзкьому rrлейстоцеgi i rоrrоценi (эа

даýими палiнgлоri,rшsго ан*лiзу гЬоархеслогiчнрtх пам'яток)" е певЕi lыекуti*лсi

п$лýмt€Iltl,я,

1. ýискусiйним е ýrр*слёýня однФг0 з дослiд}куЕsýих регiонiв
БуковинськOг0 Прнкарпаття- Оскiльки ди*ертацiйr*е доsлiдх{енкя прOýодиJтOся

за Спецiа*цьнiстло геоморфоп*гiя та- паJIеогееграфiя, TCIe,ry ýtsajкalfi! що варто ýуло

6 по*луговуъатr{сь схемами геоморфол*гiчноj регiоналiзацii УrФ*iнн, ý як}ýх ýе

вкДiляетъ*я БУковинf,ькf, Прикарпаття та, HaBiTb, :rе вrадiлягться Прнкарпаття" а,

Передкаршаття. Бiльш того, опрацьФýаи* терлtторiя внхOдить зе меэкi

ПередкарIIfiття та Фк*Еý}t}е фраrм*ит Падiлъ*ькOi'Е}тýsчвяи" НаприIfrчадr в скеплi

ГеОМ*рф*лоriчноТ реriоналiзацii Y;<parHK II. tr{ися Буковинське ГIрикарrrаття

РOЗДiл*нЕ Mixc областrо Волино-П*дiлъськоТ висс}чкни {пiдс}бласть ýодiльськоТ
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вкgtэч}тýи, район Г"irибоко рt}зчленоважgi висgчнни ПриднiстрOвЁъкого Подiлля),

дs poзTarrroвaнi опрацьованi Вами розрiзи ýро*riвцi III, {}жеве, i обла*тю

Передкарfiаття (райони Коломийсько-ЧернiвецькоТ алловiальltоТ рiвнини,
Серето*ГIрутськ*i м*жирiчнФi виссчинi,r i Буковиксъкоi пер*дгiрноТ вис*чини}"

Меэка мiж нцми схематичýо прФхGдитъ вздовж д*лини ГIрута"

?. Г{iд час рOзчJrенуýання тераý ýHicTpa lra *tкзъкi 
"а 

ffЁреднi ше вр*коваяi

рOзрФfiлеr*i в рiзниЙ чаý егlелдiялiстами*гýffморфологами чr*слsннi схеми

тfiраý*ЁФго компяекýу ýHicTpa, якi rro*iBrr:roMy iх к.шаскфiкуваllи- З*кремq

Ю. Полянський, Р. Виржикiвський, I" Гофштейн, I. IBaHoBa, Р. Бойко, П. Гожик

вI.10кремлlOють вкутрiшпьоканьйопкi i тладканъiiоннi терасЕ" Гlри TnM5r, кiлъкiстъ

цих тераý *утт€вý вiдрiзняються" Наrtр}iклвд} I0" Поляt*ський i Р Виржикiвський

у внугрiшrкьоканьйоннiй частинi дояинн ýHicTpa р*зрiзняють чýтгlри

$&дзат]л*внi тераси; L Гофштейн, I. IBaHoBa та Р. Бgйк0 * п'ять; П. Гсжкк * micTb

н&дзаЕл&внFI]i терае.

Ще суттsвiшi разýiжкоgтi спостерiгаIотъся у схемах тераеовФrо ксtмплексу

ж*дканъitонноi частини долини ýKicTpa, де двi терасfi в!{окрýмJlюють

Ю. ГIа.гlянрькi,tй (п"яту i rлосту) т* ,t. Гпфrrrт*йн {rшocTy i сьому}; двi тераси

(п'кту i кlосту}, *, *о*rr"*о, й три {п'яту, ruоýTy i сьому -* ?} виокремJlюg

Р, Виржикiвсъкий; три {шосrу, съому i восьму} * I. IBaHtlEa та Р" Бойко; *ir,л (вiд

съомоi до трнýадцятоi включно) - п. Гожик.

В *хее,Ёах тереýФвФго KOM{xllýKcy ýHicTp*,, розробяеннк iнши*Еи

Е*),"кOвцямн, якi долш{у ;эiчки спецiально Ее рýзчяsновують ша BHyTpitýHbo т&

н*дканьйоfiЕ)r чаýтини, кiлькiсть т*раf, такtlж Ё}лт€вý рiзнитьея. Наrrриклад"

О" Адаьqенко iдевтлlфiкус в долинi /{HicTpa дёв'ятъ терас; М. ýеклич

u:iстшадцять; ý. Лунгерсгацвgн .* ЕОять; А.Ч*пьтнга * 0днЕадщять; В" Цирка *

лg*Оятъ "rера*.

Вважаю, щ* деталъний аналiз тIрацъ, присвячених хар*ктеtr]истицi

'Tep&ý*BoI"o KOhitllJIЁKcy ffяiстра" е важливиý{ завдаýнýм. Кi"цъкiсть виJlвJiених

геом+рфолог&I\iIк тераý визначаткь** iхнiЙ рfiзIIФдiд на низък[ та серелнi, а на

мехсирiччях з'явfiятъся виgокi тsраси- З rrерерозподiлом терпý MirK цими груfiеми

{леякi з низъких терас к*ремiстятъся ý {руЁу середнiк, а середнi у BH*oKi) такsж
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эмiняться i реконструйованi дл"Е них короткOперiоштчнi змiни рФ*линнOстi та

клiмату,

3, Виникаютъ заIтитаfiня шlOдФ KOpeKTHФcTi кровелени)i деяких кор*ляl_tiй.

Зокрема, дксертаýтка ýýше, цý{тую; 'На врилелтriй TepкTopi? лiзденнсТ Га"тичиtли

рек*истр5lкчi? ростлинностi ýетаIdнъOго мi:кзяеденiння виконанi у розрiзах

*ередlliх i *исоких терас - €зупiль i Галич, вiдповiдно (робитъсý пO*иJlýнýf ýа

роздiл к&цgктивfiоý м*ноrрафiТ К*rпаr М. Aяaliza руtkоurа gбrTropl*jstoccrlskich

lessбrм i gleb k*palnych stanoт,risk Ysarpil i Еаlуё. Studia geologica Роlопiса; Lessy

i pal*olit Naddniestrxa halickiego {Ukraina} 1 Pod red" Т" Madeyskiej, Кrаkоън, ZCIfi2.

Yоl" 1]9, Сzеs* З. S. ?45-25i,)" {стор 12l rrерелостанЕс реч*п*rя}- ГIрвt Tolcy у цiй

гfрецi Фст&{tне мi:лtэледеgiнкя фiк*у{эъс* горохiвськнм {tтрилуцъким} вакФпýие{

rрунтOм} ý *трflжграфiчнивr еквiвалентом кяйдацьl*ог* викOпнOгФ rрунту

вЕджаетьýя середкьоплейстоцеIlcвиl*t коршiвський викспrгяЁ rрунт. Тому з тOчки

зOру дФýтовiряостi та об'ективностi зробл*н*rх висновкiв треба у?Oчi{ити з

якиh{и вмirl*логiчяиьяи лiвграмамш шроsодилосъ гlорiвняння * побулован}.ft{ ддý

гпрохiв*ькOr* чи KopmtiвcbKolro викопного грунту? Логiчно було б корелювати з

горсхiв*ъким {прнлушъким} викOпним грунтом} оскiльки саме дФ нъOго

ýtr]]ýypirъIe}*i зн*йденi в розрiзi €ззтriль артефакти"

4t Iнше зауЁежеЕнlI *?0*уеться реfiснструкцii,t змiн рослинностi ýflрсдовý{

кайдацъкого 'аасу} зOкрема, спiвsтавл*ння злобуrих Вами реэуrътатiв з

палiнол*гiчкимrr рек*нс"rрукцiяЙ poc.{}rнHоcTi в розрiзi Сзупiлъ. У кайдацькi{й

час езупiлъськоi тераск, очевидfiо, ще не iснувало. Десово-грунтовий ýФкрив

цiсi терасв в розрiзi €зупiль розпочиýаетъ*я тя*минOькими ýесамý} а впрФдоЁж

каf.rдаýького клiматолiту* Ймовiрн*, нагроI},{аджувався "тепJ-тиЙ'О ал*овiЙ цiсi
т*раев"

5" Супr:речливим с твердження JIр* т*" що: "У прилуцький час сучасtjа

трФтя тераýа була загrлfiЕOlФ'О {стор. 156 оgтавн€ речеЕня}, Це з однOгсr боку

УЗгФД}rtY€тъýя з Ёи*новкаъ{и М. В*кднча (Веклич М. Ф. ПалеоэтаRность и

с?ратýтипь1 fi*чв*нньr]t формаций верхнегФ кайнозоя. Кнев : Наlк. думк4 l9B2.

2*8 с}, яLTle суýёречитъ Еиýнcвкаkl Гl. Голgика, П. Гожнка i ý. Лiнднера

{Го*тtик П. Ф. IТре*н*воднж* мOfiл!ýски позýЁеrФ кайнозоя юга Васточt*ой
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Евр*пы: в 2*х ч. Киев: ЛогФсо 20fi6. Ч" l Надсемействtr IJNIONOIDEA. 147 с;

fiozik Р., Lindner L. Таr*sу *rod,kowegc i l}olnego Dniestru oraz ich uпасs*пiе w

badaniach nad plajstоcenёm Еurору. Sуstеrп dвliппе i ic|l fuп.kсjопоwапiе. Prace

lпstуtuttt GeBgraýi Дý w Kieltat:h" Kielce, 2Ф87, S, 27-42}, якi fiрýý}l{ъкФ.

удайЁьким часýм датуtФть cyaiacнy друry терасу ýHicqpa. OTxte, якi тtритерiT далк

Вам пiд*таýи отý*рд}еуват}r" Iцо у прилуцъýиft цас сучас}rа 
"ретя 

тераса була

зажлаýOýý? Мохслив*, iT треба розrлядати вже як надз&тIJiаýну тер*.*у?

6, ýискусifiними € вlпсшOýки про iснуваý}tя на IIeBHи}t ýтап&х форму*аллr*я

.гr*ндшаtРтiв дослiдrкуварrоi TepaTopii сутт€Ёý,fir р зницъ в c}ъtё}r оладiв Еа

середнiх i високих терасах" Налрик;эад, для тfiсftIинffького часу Ввмш

ýстаýФ8ле$о, щý" цltтук}: '-Щi резулътатý ýказу!ýтъ! щс K.rriMBT ва середнiх

тере**х був прохолоднiшкм i менш звOложеним нiж н& низъких {розрiзи

Молодова V i l, Ккшляксъкиfi Яр}, а сума опадiв 450*550 та 500-600 тuм"

вiдповiдно" {стор. 156. друrе i tpeTe речеянх}.

Щодо рiзвнцi тýмпераlyр заперечень не виника€, однак ва}fiкФ уяв}lти

можливiсть формув8,нЕя ýастiльки сутrтrтоi рiзн.ицi в ýумах опадiв (ýлизъко

5 мм}. sняýлених в ме}кfiх терас? рOзвннsних на вiдстанi II8рших сýтець MeTpiB,

а, злебiрьшOrý, декiлькох десяткiв MeTpi*.

Швидл*е за усё бiлъше звsJlOжеýня нýзьких терас гIов'язанё з iхнiми
п*рiвняво ýýзнач}tими переЕЕщsнýями над руслом рiчкк та пiдтgгrленrмм

пФЕен*вимЕ ЕOдами, ýoKpeMaJ у тясминський час мOлодовýъка тераýа fiHicTpa,
ýIIевидн0, займала позкцiю першоi надзагьтавноТ Tepacl*. KpiM тOгtl, icнyc

гiдравлiчниii зв'язок мiж пiдземними i поверхяевим}{ водами dживленвя

пiдземних всд пФверхневимк) i, як наOлiдок, рOзташування рiвлrя rр}пIтоЕýх вýд

frлизьк* до пCIBepxвi першаТ тераси {rl'забоя*чеяня} т* фrrрмуван}lя в цих умсвru(
бi.lblrr вOJIогOJIюбяtri рослинностi.

7. Не вiдтворенi рослиянiсть i к;гiмж ра$кьOг0 гOл$цену {rrр*бореалу,

б*реалу)" З чцм це ýоЕ'язаýо: Ёе вда:I0ýь вiдшtукати нагромаджеýь paнýr'ollо

rýлOценЕ чи на дослiлжуваяiй територii ЕФни на зберегrп*сь? Якщо не

зSер*ruиеь, ý,0 чому? У буд5-якоý{у виIIадrqу доцiдъно бу.гiо б вик*ристати вже

опублiковакi результати палiнол*гiчяl*}t дос.гliджекь gцк,'rадiв ренýýФгФ
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rý]лýцену. В схоэкiй ситуацiТ iз Закарпаттям, де Ваъ,rи не вдал(}сь ýтIрацювати

г$лOцýнФýих вiдк.lладiв, rr;ироко викýристt}вуваJIисъ матерiали з огrублiкOа&ни}t

лiтературних джсрел-

*xpiм лкскусiйних fi{}ýФх{*нь, треб* такФж ýказаýý ка деякi зеý#еJrý€r$цft

*а* пвý*лжамнж *о ъ,wtсtпу, tttNрукmурu fr офоllмzеttня lutерпtацii.

l, Вшажаю, щ0 рсздiл l -'Теоретик**методологiчкi засади викоFЕ*таЁлня

rrалiн*.*rогiчt{Or0 мётоýу для peкOнcTpyKrrii да*r*ьсТ pOýлHHHocTi та клitлату" i
розлiл З u'Мет*дика палiколgгiчних i палеоклiматичних досяiдзкень" дсцiльr*ý

булrз б об'сдкатлt. Така прФýозицiя випливае з розуьпiаня "ме?ФдоflOrii'О та
Оuм*тsдiв'* неукOвог0 до*лiдэкеlrяя. Зокрема, rriд методологiею рtэзуlrлirоть

*Ущуlжiстъ Ttiлe*, гiý*т*з* , г:iдх*здiв, тIFtr{нI{ипiв, M*TclдiBo зас*6i*,

викsрнстФв}лваних при Еиtsченнi явищ та здiйснеlrнi rriзrtавальнот дiялъностi. Гtiд

мgтýдЕlми дсlс-тriдження р(}зумiютъ сукзrпнiстъ цiлеспрямованих дiй i *пос<rýiв

здобуття кових зýань про о6'скт вивчежýя i пiзнання"

Об'еднання цих роздiлiв тgtкOж дOýуЁка€тьý;t дисертанткою} адже в

шeperTiKy заýдань {пункт 4о стор. 2З) вони об'сднанi i зводяться д0, циту€мФ:

"роэробки п{ýтOJш{кO-метсдOJIогiчн*1' модеяi дослiдýrcннý, спрямOваЕOго на

рsкФтlýч}укцiю дннамiкя давкьоТ рO*линýýстi та змiн падеоклiматiв",

вваllsаем* за кsобхiдяg такgхt виOкремит:pl зttуý{l:нtsнмя rцоlо &еякмх

аs:аблав*сt*ей вttклulу Mпmepiпlty * офор*ь,tенr|я робоmu",Що таких, з*fiрем*"

варто вiднести:

1} не зрозупriле формуялсваýн,fi заЕдання нов4ýр ejм: "реконс:рукцiя

к*леý*кOJIогiчниж ylvI$B побуrування л}Фдшни дсiсторичýýго та iсторич}*ýгсl часу

у зв"язку iз короткояерiодичrrою етапнiст}о природних, змiн" (стор, 24);

2} нЕ эов*iпr тФqн0 вiд*бражеяа iст*рiя дOýдiдя{Фrrъ торфовикх бiля

Самб*ра та Рудок (стор. 68). Зокрема, М- Комар {iT прачя у спнску викtrристаноТ

лiтераryрк за3начена пiд JYяZOС) ýе кр8ц}OЁ8JIа з рФзрiзаь{и, розт*ЁlsЕаними у
ВеркнъоДнiстерсъкiй ул*rовинi. Туr вайновiшi дослiдэк*ння прOвсд}rJlись

Н, Кzulрtнович iK. Харматою;

З) децlпьн* було б дета;rъцiшrе схарактерltзувати орографiчlrийr малrонок

територii дослiджень {пiдроздiл4.1. р*здiлуа). Це пOý"язаýs] з yнм} щс зп,tiни
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ýкладу пилкOвстс 0Еаду визн8чаютьýя нfl тiльки фазами цвiтiння росянн, а й

регyл}Фються *рографiчнкмн ос обrивостýе{и д*сл iджуваноТ TepнTopii;

4) рисунок 5.2. Лiтопедёстратяграфiчна ЕоýФнк& *iдкхадiв розрiзу

лыlеодiткчноi Ётоflнки Неп*р*тове 7 {стор. 8i} € }Iадт0 дрiбниfi, шлабко

читабельний;

5} як розумitи дiаграми на pиýyнIqy ý.16 ВiдхиJrешýý клiьс*тячних

tт*кжкикiв r:iдроздiлiв пiзаьоrс ýgоrJлеЙст*цýýу giд суlЁ*ýжЁ}L знЁчýнъ у
ýуковинсъко1!1у IТрикаршаттi {*тор. 152}. Чш на*правдi ндgтiльки l{изъкрtми могли

бути тоr*часкi сЁредньсрiчвri i середнi диliневi тсмпер*тури?

6} вваlкаю не ксрsжиýь{ викOрktýтаýýя *ýоsOсЕOýучеýця o'r*riiмa.T рiзкt
ri*riршився" {*тор" 156 лруге р*чЬння}. Лiпше вжкэи *J]ffB* зиiяивс*;

7} у роботi доrqчuено грамамчнi пtпмлки,

Зпrальtл* оцiнкя змtсту дшеерт*цii" Вважаrо, щ0 перелiченi влтще

дискусiйнi r:*ложення i зазважекн;[ ýý зниý{уютъ здобутi резулътати i аи*нсвки

IIрýвýденOго дgсяiдх{ення. ýнсертацiйн* робота Там*ри [ванiвни Юрч*ик*

'*Змiни рое,:rинн*стi i кяhсаry БуковинськOrо Прикарпаття i Закарпаття у
riзяьtэltу rl"чýйст*ц*нi i г*лоцеrri {за д&ýi{ýdi{ пgэliнgл{)гi"{н*r* аяалiзу

геOархsслtlгiчних пам'ятоý)О' € саý,10*тiйною, завершýнOю} наJIежFIим чинOм

*firрунтоваýсю ýауковою шрацЁiФ, внкOЕ*нсю ýа висOкому фаховому piBHi. У
дисерtвщii оlримаlrs KoBi науково *бrруктсlванi р*зулътешt, шIФ в cliкyrrнocTi

внрiшують в&жлрIве наукове завдаfiЁ{ll} ёпрямOЕане ýа удФскоЁаfif;ýня мýтсдики

палiиологiчного акалiзу, вiлтв*реа:ня кOрФткФЕ*рiодячиих змiп давrrъоi

р*слинио*тi i пал*оклiм*тiв БуковинськGг* ýрикарпаття i Заиарпаття-

*iдтворе:*Е{я палеOек*л*гiчних уIиови проживання людей доби серýдЕьOг& та

верхiIьог* пал*олiту, етаrяостi i масштабiв змir* рослинltостi внвсдiдок

дiяльностi людини.

ýиен-t*gк. ffисертацi*не д**лiдження Таж*рлп I*aKiшHH IВрчепкt

"Змiки рtсликностi i клiмаry Бук*винсъкýrс ýрикарпаття i Закаршаття у
гяiз,ньому плвй*тоценi i mлоценi {за данкý,{и пацiк*логiчýФг* аналiзу
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гесархеологiчних ýам'яток)" вiдповiдае вимсгам пп. 9, 1],, \2" i3 чиншого

"Порядъу присудження наукових ступенiв", а 11 авторка

Т*мара IBaHiBHa Юрченко * заýлуговуе на rrрисудженлж iй науковсго ступеня

КаfiДИДата географiчних наук за спецiапьнiстю 11.00.04 * геоморфологiя та

палеýгsсграфiя.

К*кдидат г*ографiчних ýayкt дФцеýт

кафедри геопаорфологiТ i шалriеогеографi'i

Пlдтrис А. М. Яцишина

вчевий секретар

унiверситету iMeHi

28. 11.2019 р,

А. h,{. Яцншик

о Грабовецъка
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