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В І Д Г У К 
О Ф І Ц І Й Н О Г О О П О Н Е Н Т А 

на дисертацію АНТОНЮК ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 
«Белігеративні ландшафти Поділля: 

структура, класифікація, раціональне використання», 
що подана на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

із спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання 

Актуальність обраної теми. Термін «белігеративні ландшафти» відомий з 1974 р., 
коли його вперше запропонував для ландшафтів, понівечених воєнними діями, засновник 
вчення про антропогенні ландшафти проф. Ф.М. Мільков, тобто більш як 40 років. Але до 
цього часу питання структури, функціонування, класифікації і раціонального використання 
белігеративних ландшафтів не було предметом окремого дослідження й узагальнювальних 
аналітичних праць. Водночас, як справедливо зазначає сама О.О. Антонюк у Вступі до 
дисертації, такі ландшафти мають не тільки значне поширення, але і тенденцію до 
збільшення своєї території. Тому дослідження природних та історичних умов формування, 
класифікації, структури і раціонального використання белігеративних ландшафтів є 
актуальним як з наукової, так й із загальносуспільної точок зору. Актуальність обраної теми 
підтверджується і її відповідністю одному з основних напрямів розвитку науки і техніки в 
Україні, визначених Верховною Радою України у новій редакції закону «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» на період до 2020 р. (№ 0937 від 1.06.2010 р.), -
«раціональному природокористуванню», а також її зв'язком із науково-дослідною темою 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
«Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і практика» і держбюджетною темою 
«Розробка місцевих схем екологічної мережі Мурованокуриловецького і Жмеринського 
районів» (№ ДР 0114Ш02043). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Більшість положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації О.О. Антонюк, мають вичерпне теоретичне, методичне або 
фактологічне обґрунтування. Так, методологічним фундаментом положення про давнє 
походження белігеративних ландшафтів слугує принцип історизму, методичним апаратом -
історико-ландшафтознавчий метод, а джерельною базою - матеріали археологічних 
розкопок, фонди музеїв та архівів. Типологічний поділ белігеративних ландшафтних 
комплексів на урочища, місцевості, ландшафти, підкласи і класи, а також їх регіональні і 
локальні поєднання - округи і райони, обґрунтовується концептуальними уявленнями 
ландшафтознавства про морфологічну і таксономічну структуру ландшафтів і результатами 
власних польових досліджень. Водночас трактування укріплених поселень (городищ) як 
белігеративних ландшафтів має слабке обґрунтування - для захисту окремих общинних 
поселень. У давні часи практично всі поселення мали оборонні споруди, між тим ландшафти, 
що зайняті поселеннями, відповідно до вчення про антропогенні ландшафти, відносять до 
класу селитебних. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується: 
- використанням у якості теоретико-методологічного фундаменту дослідження 

концептуальних положень вчення про антропогенні ландшафти, що набули аксіоматичного 
значення завдяки працям проф. Ф.Н. Мількова; 

- застосуванням апробованого та ефективного методичного апарату аналізу структури і 
функціонування антропогенних ландшафтів, розробленого школою антропогенного 
ландшафтознавства проф. Г.І. Денисика; 

природних ресурсів 

І Від " # ~ " ~ ~ 06 ' 2Шх). 
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
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- використанням репрезентативних фактичних даних, отриманих особисто шляхом 
польових ландшафтознавчих досліджень у комплексі з методами історичної і військової 
наук, ґрунтознавства, геоботаніки та екології; 

- застосуванням ГІС та інших комп'ютерних технологій. 
Достовірність отриманих О.О. Антонюк результатів знайшла своє підтвердження і під 

час їх апробації на 11 міжнародних і 3 всеукраїнських наукових конференціях, а також у 
публікації в 29 наукових працях. 

Наукова новизна отриманих результатів. Новими науковими результатами, що 
мають значення для подальшого розроблення теоретико-методичних засад 
ландшафтознавства і конструктивно-географічних основ раціонального 
природокористування можна вважати: 

1) удосконалення теоретико-методичних засад історико-ландшафтознавчих досліджень 
белігеративних ландшафтів; 

2) виявлення чинників формування белігеративних ландшафтів та їх значення у 
структурі сучасних ландшафтів Поділля; 

3) розроблення типології і класифікації белігеративних ландшафтів Поділля, 
обґрунтування їх регіональних поєднань і районування з метою раціонального використання; 

4) подальший розвиток конструктивно-географічних основ оптимізації раціонального 
використання ландшафтів, що зазнали значних антропогенних змін, зокрема і воєнного 
характеру. 

Значення отриманих результатів для практики і можливі шляхи їх використання. 
Практичне значення результатів дисертаційного дослідження О.О. Антонюк полягає у 
можливості їх використання державними адміністраціями всіх рівнів для розроблення 
регіональних програм, планів і проектів раціонального природокористування і розвитку 
туристсько-рекреаційної діяльності, а також у навчальному процесі загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів України в ході викладання навчальних дисциплін, пов'язаних із 
проблемами раціонального використання і охорони природних ресурсів. 

Повнота викладу отриманих результатів в опублікованих працях. Основні 
положення і результати дисертаційного дослідження О.О. Антонюк повною мірою 
висвітлено в 29 наукових працях, 8 з яких надруковано в наукових виданнях, затверджених 
ВАК України у якості фахових, 1 - у зарубіжному періодичному науковому виданні, що 
відповідає вимогам МОН України до опублікування результатів дисертаційних досліджень. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. Зміст 
автореферату дисертації О.О. Антонюк «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, 
класифікація, раціональне використання» є ідентичним змісту і основним положенням 
дисертації. 

Загальна оцінка змісту, завершеності і оформлення дисертації. Тема дисертаційного 
дослідження О.О. Антонюк «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, 
раціональне використання» відповідає спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів, що слідує із мети, об'єкта, предмета та 
основних завдань дослідження і результатів їх вирішення. Структура та оформлення 
дисертації відповідають рекомендаціям МОН України. Робота має вступ, основну частину, 
що містить п'ять розділів, які поділені на підрозділі, висновки, список використаних джерел 
і додатки. Кількість розділів логічно співвідноситься із п'ятьма дослідницькими етапами. 
Кожний із розділів, відповідно до рекомендацій МОН України, завершується висновками із 
стислим, упорядкованим викладенням отриманих наукових і практичних результатів. 

Зміст дисертації повною мірою відповідає її назві, меті, об'єкту, предмету та основним 
завданням дослідження. Програма дослідження, графічним втіленням якої є алгоритмічна 
модель конструктивно-географічних досліджень белігеративних ландшафтів Поділля (с. 33 
дисертації), передбачала поетапне вирішення логічно послідовних дослідницьких завдань. 

На першому етапі дослідження дисертантка ретельно проаналізувала за літературними 
джерелами існуючі уявлення про теоретико-методичні засади дослідження антропогенних і, 
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з 
зокрема, белігеративних ландшафтів та ступінь розробленості проблеми, узагальнила 
принципи і методи дослідження белігеративних ландшафтів, тобто розробила теоретико-
методичний апарат дисертаційного дослідження. На особливе схвалення заслуговує 
лінгвістичний аналіз понятійно-термінологічної системи концепції белігеративних 
ландшафтів, виконаний О.О. Антонюк у першому розділі (с. 1 1 - 1 8 дисертації). Цікавим і 
змістовним є досвід втілення системного підходу у розроблення моделей різних стадій 
формування белігеративних ландшафтів: ландшафтно-інженерних систем (перша стадія), 
ландшафтно-техногенних систем (друга стадія), власне белігеративних ландшафтів (третя 
стадія). 

На другому етапі дослідження виконано аналіз природних та історичних умов 
формування белігеративних ландшафтів Поділля, у процесі якого було вивчено значимість 
природних умов і ресурсів Поділля для оборонних потреб населення, а також регіональні та 
історичні особливості формування белігеративних ландшафтів. Безумовний інтерес викликає 
докладний аналіз історичних передумов формування белігеративних ландшафтів. На 
особливу увагу заслуговують ретельність аналізу і наявність у дисертантки знань, вмінь і 
навичок з методики географічних та історичних досліджень, впевнене і доречне 
використання картографічного метода дослідження - одного з найбільш ефективних методів 
географічних досліджень (с. 61, 64, 65 дисертації). 

На третьому етапі дослідження результати вивчення природних та історичних умов 
формування белігеративних ландшафтів Поділля дали змогу розробити їх типологію і 
класифікацію та виявити територіальну організацію, яку дисертантка помилково називає 
структурою. Це найсильніша частина дисертації, де О.О. Антонюк переконливо демонструє 
не тільки аналітичні, але й синтезуючі здібності, що характеризує її як цілком сформованого 
дослідника. Класифікація, запропонована дисертанткою, виглядає змістовною, логічною і 
переконливою і буде схвально сприйнята дослідниками белігеративних та інших 
антропогенних ландшафтів. Комплексна характеристика белігеративних урочищ різних типів 
(валів, ровів, ескарпів) є важливою для ландшафтознавців, які вивчають антропогенні зміни 
ландшафтів, і може вважатися зразком історико-ландшафтознавчого опису. У якості 
ілюстративного матеріалу вдало використано креслення їх типової будови (с. 86 - 87, 90, 97 
та інші дисертації). 

Четвертий етап дослідження присвячений виявленню регіональних відмін і 
районуванню белігеративних ландшафтів. Наукове значення має характеристика 
закономірностей висотної диференціації белігеративних комплексів, в якій дисертантка 
розвиває напрацювання свого наукового керівника - проф. Г.І. Денисика, а також інших 
українських дослідників. Вербальний опис ландшафтної структури давніх оборонних споруд 
вдало доповнено яскравим і змістовним картографічним матеріалом. Наукову новизну 
містить і виділення регіональних поєднань белігеративних ландшафтів, яке здійснила О.О. 
Антонюк на цьому етапі досліджень. Заслуговує на схвалення і використання показників 
етнокультурного різноманіття Поділля як одного із чинників регіональних відмінностей у 
формуванні белігеративних ландшафтів. На основі численних фактичних даних дисертантка 
виокремила п'ять поєднань (Галицьке, Середньопридністерське, Середньобузьке, 
Центральноподільське і Поліське), що стали основою для районування белігеративних 
ландшафтів Поділля і є результатом справжнього наукового пошуку. 

На п'ятому етапі дослідження дисертантка проаналізувала сучасний стан 
белігеративних ландшафтів Поділля і розробила рекомендації щодо їх раціонального 
використання. Основним напрямом збереження і раціонального використання 
белігеративних ландшафтів цілком логічно було обрано заповідання із функціями об'єктів 
різногалузевих наукових досліджень (ландшафтознавчих, військових, інженерних, 
архітектурних, будівельних, екологічних, історичних та ін.), туристських і краєзнавчих 
об'єктів, і структурних елементів екомережі Поділля. У зв'язку з цим безумовний науково-
прикладний інтерес являє картосхема белігеративних ландшафтів, що пропонуються до 
заповідання (с. 142 дисертації), схема туристського маршруту «Белігеративні об'єкти 
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Вінниччини» (с. 147 дисертації), схема «Белігеративні ландшафтні комплекси у структурі 
екомережі Вінницької області» (с. 152 дисертації), розроблені О.О. Антонюк. 

У Висновках сформульовано найбільш важливі наукові і практичні результати, 
одержані у дисертаційному дослідженні відповідно до поставлених дослідницьких завдань, 
що переконливо вказує на його завершеність. 

Зміст дисертації засвідчує високий рівень фахової підготовки дисертантки з різних 
аспектів конструктивної географії і раціонального використання природних ресурсів, добре 
ознайомлення з фаховою літературою, володіння сучасними, у тому числі й історичними та 
картографічними методами досліджень. Оформлення результатів дисертаційного 
дослідження відповідає вимогам МОН України. 

Зауваження і побажання щодо змісту та оформлення дисертації. 
1. Для белігеративних територій доцільніше використовувати термін «ландшафтний 

комплекс», а не «ландшафт», тому що такі території є лише частинами географічних 
ландшафтів у тому розумінні, яке було в них закладено засновниками ландшафтознавства: 
Г.-Г. Гоммейєром у Німеччині (1805) і Л.С. Бергом в СРСР (1931). 

2. Зміст підрозділу 2.1. «Аналіз природних умов і ресурсів Поділля та їх значимість для 
оборонних потреб» не повною мірою відповідає назві: співвідношення між природними 
умовами і оборонними потребами у підрозділі розкрите слабко. Традиційна за формою і 
змістом характеристика природних умов Поділля не може вважатися аналізом природних 
передумов розбудови оборонних споруд. 

3. Показник поділу «за належністю до типів місцевостей» (с. 69 дисертації) у 
класифікації белігеративних ландшафтів варто було б назвати «за природною основою», що 
надало б йому більш точного звучання і позбавило б зауваження про небажання рахуватися 
із законами природи, що найчастіше ставиться в вину антропогенному ландшафтознавству. 

4. У таксономічній схемі белігеративних ландшафтів (с. 76 дисертації) має місце 
змістова помилка, яка полягає у тому, що вододільні і плакорні типи місцевостей виділено у 
різні таксони, тоді як поняття «плакорна» і «вододільна» поверхня є синонімами. 

5. Не можна погодитись з твердженням, що «виокремлення фацій відбувається за 
біотичною (фітоценотичною) групою компонентів» (с. 76 - 77 дисертації). Згідно із вченням 
про морфологічну структуру ландшафту, виділення фацій відбувається за орогенним і 
літогенним природними компонентами, тому що біогенні компоненти підпорядковані 
геоматичним і не можуть слугувати показником виділення морфологічних одиниць 
ландшафту. 

6. Слабке обгрунтування, а саме «для захисту окремих общинних поселень», має 
трактування укріплених поселень (городищ) як белігеративних ландшафтів (с. 81 дисертації). 
У давні часи, коли утворювалися городища, практично всі поселення мали оборонні споруди. 
Відповідно було б логічним відносити їх не до белігеративних, а до селитебних. Це 
підтверджується і переліком видів белігеративних ландшафтів (кургани, вали, рови, ескарпи, 
ДОТи, ДЗОТи, бліндажі, окопи, лінії оборони, військові аеродроми, бази, полігони, 
стрільбища), який наводить дисертантка в авторефераті дисертації (с. 4), де городища 
відсутні. 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації автор відзиву не вважає такими, що 
заперечують висновку про її завершеність і високий науковий рівень, і розглядає їх лише як 
предмет для дискусії. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Дисертація 
О.О. Антонюк «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне 
використання» є завершеною науковою працею, в якій отримані нові, науково обґрунтовані й 
достовірні результати, що вирішують завдання подальшого розвитку концептуальних засад і 
методики конструктивно-ландшафтознавчого аналізу класифікації і структури 
белігеративних ландшафтних комплексів Поділля з метою їх раціонального використання. 
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Дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор - АНТОНЮК ОЛЕНА 
ОЛЕКСАНДРІВНА - заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
географічних наук із спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів. У] 

Завідувач кафедри фізичної географії 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, канд. геогр. наук, 

14 червня 2016 р. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

ІІ-ЛОН» Тараса Шевченка 
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