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1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок з напрямами наукових

досліджень

В умовах зростання обсягів та значущості інформації в усіх сферах 

людської діяльності, та актуалізації екологічних проблем сучасності, дуже 

важливим постає розуміння взаємозв’язку цих двох факторів, забезпечення 

поєднання екологічних аспектів та інформаційної сфери, що безпосередньо 

впливають на розвиток суспільства, та освідомлення необхідності використання 

сучасних інформаційних технологій в сфері природокористування.

Проблеми управління якістю навколишнього середовища завжди були 

пов’язані із необхідністю аналізу просторово розподіленої інформації та 

розробкою багатошарового картографічного матеріалу. Оскільки раніше 

переважна кількість даних була на паперових носіях, процес обробки спочатку 

потребував значних часових витрат. У теперішній час, завдяки швидкому 

розвитку інформаційних технологій, вирішення цієї проблеми можливо 

здійснювати на новому якісному рівні.

Сучасні інформаційні технології надають можливість доступу до значної 

кількості інструментів, певна кількість яких зосереджена у географічних 

інформаційних системах (ГІС). Завдяки широкому колу застосування, для ГІС



не існує універсального визначення, однак в якості найбільш ємного можна 

розглянути наступне: географічна інформаційна система -  це інтегрована 

сукупність апаратних, програмних й інформаційних засобів, що забезпечують 

уведення, збереження, обробку, аналіз і відображення (представлення) 

просторово-координованих даних.

Управління навколишнім середовищем, за своєю суттю, це просторова 

задача, оскільки вихідна інформація представлена у двох аспектах, а саме: 

географічна прив’язка та відповідний фізичний сенс характеристик якості 

довкілля. Протягом багатьох років проводились дослідження такого 

спрямування, які були націлені на формування матеріалу, який поєднував 

просторові і тематичні показники різних територій та накопичення цієї 

інформації на паперових носіях.

Розуміння еволюційних етапів нової технології, її поточного вираження і 

ймовірні тенденції мають вкрай важливе значення для сьогоднішньої 

екологічної політики і управління якістю довкілля.

В силу поступового розвитку технології, акцент змістився з описової 

системи запитів до існуючих баз даних у бік аналізу і перетворених даних.

Сучасні трансформаційні перетворення в Україні зумовлюють поєднання 

традиційних та сучасних підходів до дослідження в сфері проблем 

природокористування.

Тому на сучасному етапі розвитку України нагальною проблемою є 

розробка теоретичних засад та прикладних аспектів використання 

геоінформаційних моделей і системи підтримки прийняття рішень оцінки та 

контролю рівня техногенного навантаження на довкілля. З огляду на це, 

представлене дисертаційне дослідження Волкова А.І. є актуальним та 

своєчасним.

Підтвердженням актуальності обраної теми дисертаційної роботи є її 

зв’язок з тематикою науково-дослідних робіт. Роботу виконано у відповідності



до планів науково-дослідних робіт Одеського державного екологічного 

університету зокрема, держбюджетних тем: «Комплексна оцінка якості довкілля 

урбанізованих територій Одеської області та прилеглих регіонів» (номер 

державної реєстрації (№ДР[0109Ш03245, (2010 p.); «Розробка складових 

геоінформаційної системи оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля 

(на прикладі південних регіонів України» (керівництво темою) (номер 

державної реєстрації №ДР[0106Ш08483], (2015-2017 pp.); «Стан та якість 

природного середовища прибережної зони Північно-західного Причорномор'я» 

(номер державної реєстрації №ДР[0112U007931], (2014-2015 pp.); «Просторове 

довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в 

басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін» (номер 

державної реєстрації №ДР[0114Ш05144], (2014-2015 pp.); «Комплексне

моделювання управління землекористуванням. Естуарії Чорного моря. Common 

borders. Common Solutions» (номер державної реєстрації №ДР[009Ш04212], 

(2014-2016 pp.).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій

Викладені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації 

мають високий ступінь достовірності і є достатньою мірою обґрунтованими. В 

процесі роботи над дисертацією використано літературні джерела, широкий 

масив статистичних даних і нормативно-правових документів. Теоретико- 

методологічною базою дослідження є загальні теоретичні положення нової 

конструктивної географії, наукові концепції сталого розвитку, теоретичні засади 

інноваційного розвитку та прогнозування, системний, синергетичний, 

міждисциплінарний методологічні підходи. Дисертація вирізняється 

використанням як загальнонаукових, так і спеціальних методів. Зокрема, з-



поміж перших було застосовано системний підхід, структурний аналіз і синтез, 

а також літературний, математико-статистичні та історичні методи; спеціальні 

методи представлені порівняльно-географічним, картографічним, методами 

класифікації і типології, районування, зонування, експедиційним методом і 

методом логіко-географічного моделювання.

В якості основних інструментів обробки і аналізу просторово- 

орієнтованої і статистичної інформації було застосовано: геоінформаційний 

пакет QGIS; авторський інтегрований пакет EDSS (Environmental Decision 

Support System), розроблено із застосуванням об’єкто-орієнтованої мови 

програмування C++ у середовищі Microsoft Visual Studio. Сформульовані мета 

та завдання дослідження відображають ключові аспекти обраної проблеми і 

визначають послідовність викладу матеріалу. Поставлені автором завдання 

загалом вирішені і достатньою мірою висвітлені в науковій новизні і висновках 

дисертаційної роботи. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, 

практичних рекомендацій та висновків, викладених у дисертації, зумовлені 

чіткою та логічною структурою роботи, обґрунтованим вибором та коректним 

застосуванням методів дослідження.

3. Достовірність і новизна наукових положень та висновків дисертації

Науковим доробком Волкова А.І. є теоретико-методологічні положення та 

прикладні результати, що визначають наукову новизну дисертаційного 

дослідження. До найбільш значущих наукових здобутків автора, зокрема, 

належать:

концепція уявлення і інтегральної оцінки рівня техногенного 

навантаження на геосистеми, яка ґрунтується на аналізі певних однорідних 

територій -  геокластерів, а також принципи визначення інтегральних 

характеристик техногенного навантаження за допомогою переходу від



безперервної форми подання геоінформації до дискретної, що забезпечує 

адекватність вирішення задачі інтегральної оцінки техногенного навантаження 

за будь-яких прикладних масштабів;

- автором детально проаналізовано еволюцію наукової думки та сучасні 

підходи до розуміння поняття геокластеру, під яким розуміється відповідна 

територія із описом ландшафтно-географічних характеристик і показників 

негативного впливу на стан довкілля, для якої задається однозначне інтегральне 

значення, що характеризує рівень техногенного навантаження. Визначення 

інтегрального показника рівня техногенного навантаження реалізується із 

застосуванням геоінформаційного методу, при якому виконується зонування 

кожного із шарів карти за геокластерами, а геокластер представляється деякою 

кількістю прямокутних комірок, при цьому виконується перетворення 

інформації від безперервного представлення до дискретного. Дана операція 

приводить до отримання матриці, елементами якої є числа, що визначають 

рівень техногенного навантаження для даної комірки (підрозділ 2.1.);

- для моделювання техногенного навантаження на довкілля автор 

застосовує різні математичні інструменти, найбільш важливі із яких умовно 

розподіляються на три групи: матрична алгебра; лінійне програмування; методи 

багатовимірного статистичного аналізу.

- автором доведено: інтерактивна робота СППР припускає, що інтерфейс 

повинен бути максимально простим і зручним, а також повинен надавати 

доступ до всіх налаштувань задля забезпечення гнучкості системи. Іншим 

компонентом є банк даних; він містить інформацію, яка характеризує стан 

реальних об’єктів, що досліджуються, і з приводу яких необхідно приймати 

відповідні рішення. Третім компонентом СППР є бібліотека алгоритмів, 

адаптованих до аналізу просторово-координованої інформації. Четвертим 

компонентом сучасної СППР є модель, що описує і аналізує відношення між 

даними, представленими другим компонентом, що власне, є інструментом, який



виконує пошук оптимального рішення. У розділі розглянуті етапи прийняття 

рішень і концептуальна схема, що відображує розроблену СППР (B.D Bharath,

B.S. Sokhi & Shreya Roy). Наведені існуючі моделі прийняття рішень і 

обґрунтований вибір типу моделей, що був застосований у розробці авторського 

програмного пакету;

- автор пропонує підхід, що базується на застосуванні цільових функцій, 

пошук екстремумів яких дозволяє отримати оптимальні комбінації між 

мінімальним рівнем техногенного навантаження і збереженням існуючих видів 

господарської діяльності, завдяки пошуку територій, що сприятливі до розвитку 

певного типу господарської діяльності. Проаналізовані можливості 

застосування у СППР принципів умовної і безумовної оптимізації;

- проведений детальний аналіз принципів функціонального зонування 

територій. Методика функціонального зонування, в рамках даного дослідження, 

спрямована на виявлення моно функціональних, поліфункціональних і 

комплексних конфліктних ареалів.

автором розроблені методики визначення рівня техногенного 

навантаження на просторові системи, що складаються з певної кількості 

геокластерів, в рамках багатовимірної геоінформаційної моделі;

-  в роботі проведений детальний аналіз просторового розподілу рівня 

техногенного навантаження на довкілля на прикладі окремих регіонів України 

на основі розроблених геоінформаційних моделей і методів;

- розроблено комплексну систему підтримки прийняття рішень щодо 

вибору оптимального типу застосування певної території, враховуючи 

функціональне зонування і рівень техногенного навантаження, що спричинений 

існуючими типами господарської діяльності;

- автором розроблено геоінформаційну систему оцінки рівня техногенного 

навантаження на окремі регіони України на базі запропонованих методів 

аналізу і організації інформації.



4.3начущість дослідження для науки і практики

Отримані дисертантом теоретико-методологічні підходи, положення та 

висновки мають суттєве значення для географічної науки та практичної 

діяльності. їх можна рекомендувати для використання у навчальному процесі та 

науково-практичній роботі при дослідженнях.

Головні положення дисертаційного дослідження Волкова А.І. 

використано у практичній діяльності регіональних органів влади. Розроблені 

геоінформаційні моделі і методи, технологічні схеми можуть бути використані 

для створення систем геоінформаційного забезпечення Міністерства екології та 

природних ресурсів України, інших зацікавлених органів виконавчої влади 

України. Методичні розробки та комплексні схеми визначення інтегрального 

показника рівня техногенного навантаження на довкілля впроваджено в 

науково-дослідницьку діяльність Одеського державного екологічного 

університету.

Основні результати апробовані, доповідались, обговорювались та схвалені 

на 22-х міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних наукових і науково- 

практичних конференціях.

5. Дискусійні положення, зауваження та пропозиції

Зважаючи на актуальність та складність досліджуваної тематики, 

представлена дисертаційна робота не позбавлена деяких дискусійних моментів. 

Зокрема, поряд з позитивними сторонами дослідження в дисертаційній роботі 

Волкова А.І. мають місце окремі положення, стосовно яких необхідно 

висловити такі зауваження:

- деякі математичні викладки потребують більш детального пояснення;



- було б доцільно супроводити листинг коду, що наведений у додатках, 

більш детальними коментарями;

- у першому розділі дослідження можливо навести порівняльну 

характеристику можливостей геоінформаційних систем із іншими 

інформаційними системами, що застосовуються для оцінки якості довкілля;

- у основу дисертаційного дослідження автором покладено суттєві 

географічні уявлення класиків ландшафтознавства, які були зроблені понад ЗО 

років тому, водночас за цей час багато з використовуваних положень отримали 

розвиток, що доцільно було б ураховувати;

- не надає позитивного сприйняття недостатня вичитаність як самої 

дисертаційної роботи так і автореферата. Так, наприклад, на обкладинці 

автореферата існує помилка в шифрі спеціальності, вказано, що дисертація 

складається з шести розділів, а насправді з п’яти, багато русизмів;

- існують суттєві зауваження до висновків дисертаційного дослідження. 

Висновки це не новизна, тому не варто наголошувати на тому, що 

запропоновано, виконано тощо. Необхідно вказати, що дає виконане 

дисертантом дослідження.

Разом з тим, вказані дискусійні положення не носять принципового 

характеру і не знижують загальної позитивної оцінки виконаного дослідження, 

його теоретичної та практичної значимості.

6. Зміст та завершеність дослідження.

Перший розділ «Загальна характеристика географічних інформаційних 

систем і моделей просторових даних». В ньому проаналізовано існуючі 

можливості геоінформаційних систем та їх сучасні тенденції розвитку. 

Розглянуто принципи ГІС-моделювання та пояснено визначення ГІС-моделі -  

як цифрового представлення просторово-розподіленого матеріалу, з



урахуванням характерних для нього внутрішніх та зовнішніх зв’язків, які 

формалізовані у вигляді відповідного математичного апарату.

У другому розділі «Принципи застосування математичних моделей в 

/ТС» надається опис існуючих математичних апаратів, що можуть бути 

застосовані для вирішення поставлених завдань. При створенні математичної 

моделі використовується метод кількісного формалізованого відображення 

концептуального підходу, при якому правила, що описують динаміку системи, 

існуючі в ній процеси та явища задаються за допомогою математичних виразів.

В третьому розділі «Принципи створення систем прийняття рішень» 

детально розглядаються основи, на яких базуються сучасні СППР. Детально 

проаналізовано основні компоненти, з яких складається будь-яка СППР. 

Інтерфейс користувача є компонентом, що відповідає за зручність використання 

СППР, представленої комплексом програмних модулів. Як і у всіх сучасних 

програмних продуктів, інтерактивна робота СППР припускає, що інтерфейс 

повинен бути максимально простим і зручним, а також повинен надавати 

доступ до всіх налаштувань задля забезпечення гнучкості системи.

В четвертому розділі «Програмне забезпечення систем підтримки 

прийняття рішень» наведений аналіз існуючих програмних пакетів та 

відповідних бібліотек, що були застосовані для розширення авторських модулів 

розробленої СППР. В якості таких пакетів були застосовані бібліотеки пакетів 

Analytica і iThink. Основними перевагами пакету iThinlc є можливість роботи із 

дискретними моделями, тобто із функціями дискретного аргументу, які були 

застосовані у даному дослідженні.

У п’ятому розділі «Комплексна СППР оптимізації

природокористування на базі ГІС моделей техногенного навантаження на 

довкілля» приводяться основні результати застосування розробленого підходу 

до пошуку прийняття рішень на базі застосування розробленого програмного 

продукту EDSS (Environmental Desiccation Support Systems). Автор акцентує



увагу на можливість одночасної обробки до 255 шарів растрової і векторної 

графіки, що є досить потужним інструментом та дозволяє розширити межи 

застосування даної системи, в залежності від кола проблем, що вирішується.

Важливим положенням даного дослідження є спроба поєднання і 

сумісного аналізу територій, що характеризуються функціональними 

конфліктами із відповідним просторовим розподілом техногенного 

навантаження на окремі компоненти довкілля.

7. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях

Основні положення дисертаційної роботи апробовані у 50 наукових 

працях, у т. ч. три монографії, з яких одна одноосібна, 21 стаття у фахових 

періодичних виданнях, з яких 16 у фахових виданнях України, 5 статей у 

зарубіжних періодичних виданнях, 22 статті апробаційного характеру в інших 

виданнях, 2 підручники. В опублікованих наукових працях повністю розкрито 

зміст дослідження.

8. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 

дисертаційного дослідження.

9. Загальний висновок про відповідність встановленим вимогам

Усе вищенаведене дає підставу стверджувати, що подана дисертаційна 

робота є завершеною самостійною науковою працею, актуальним та сучасним



дослідженням, в якому вирішена конкретна науково-практична проблема -  

обґрунтовані теоретичні і методологічні засади формування просторового 

розподілу рівня техногенного навантаження та реалізацію функціонального 

зонування, що необхідно для планування стратегічного розвитку територій.

Представлена дисертація «Геоінформаційні моделі і системи підтримки 

прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на 

довкілля», відповідає вимогам до докторських дисертацій, а її автор -  Волков 

Андрій Ігорович -  відповідає вимогам п.п. 9, 10, 11, 12, 13 і 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р.» №567 (зі змінами, які внесені згідно Постановами 

КМУ № 656 від 19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 

р.) щодо дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, інших нормативних актів МОН України та паспорту 

спеціальності 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів.

Вищезазначені у відгуку актуальність проблематики, теоретичне і 

практичне значення, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

практичних рішень дисертації, їх достовірність, новизна і достатній науковий 

рівень практичних розробок дозволяють зазначити, що дисертаційна робота 

відповідає чинним вимогам ДАК України і є підставою для присудження автору 

наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 -  

конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційний опонент:
доктор географічню 
Східноєвропейський 
університет імені Jit

Петлін В.М.

■ Відділ діловодства та архіву 
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора географічних наук, професора кафедри раціонального 

використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного 

університету імені Івана Франка Назарука М. М. на дисертацію Волкова Андрія Ігоровича 

«Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контолю 

рівня техногенного навантаження на довкілля» представленої на здобуття наукового 

ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 -  конструктивна географія 

і раціональне використання природних ресурсів

Актуальність теми дослідження.

Проблеми управління якістю навколишнього середовища завжди 
були пов'язані з процесами осмислення істотного зростання залежності 
його характеру та ефективності від інформаційного забезпечення 
процесів підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Більше того, виходячи з ідей і принципів методології системного 
підходу, процеси проектування та здійснення управлінської діяльності в 
галузі охорони довкілля взагалі неможливі без постійного отримання і 
споживання інформації і мають грунтуватись на належному 
інформаційному забезпеченні. Іншими словами, для формування і 
реалізації управлінського впливу в кожний даний момент потрібна 
відповідна саме цьому моменту інформація про стан довкілля та 
процеси, що в ньому відбуваються. Феномен інформації пов'язаний з 
об'єктивним фактом існування у просторі й часі певних флуктуацій 
матерії та енергії і виступає своєрідним відображенням кількісної міри 
неоднорідності їхнього розподілу. Оскільки самі флуктуації відіграють 
роль основної причини та головної рушійної сили процесу різних змін, 
спрямованих на їхнє зменшення, інформація, в свою чергу, виступає й 
відображенням міри змін, які супроводжують всю сукупність 
різноманітних процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі. 
Розуміння цих процесів має вкрай важливе значення для сьогоднішньої 
екологічної політики і управління якістю довкілля. Як результат, обробка 
інформації стосовно якості навколишнього середовища все частіше стає 
більш кількісною та спирається на комплексні математичні підходи.



Формулювання наукової проблеми, нове розв'язання якої 

отримано в дисертації.

У дисертації розкривається важлива географічна проблема, що 
полягає в розробці цілісної концептуальної моделі представлення, 
розробки і аналізу географічної інформації з метою інтегральної оцінки 
рівня техногенного навантаження, що дозволить вирішити протиріччя 
між необхідністю проведення аналізу стану різних територіальних 
систем з метою пошуку оптимальних шляхів їх застосування та прийняття 
відповідних управлінських рішень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у винесених 

автором на захист основних наукових положень щодо створення 

комплексного підходу до аналізу рівня техногенного навантаження на 

довкілля та розробці відповідної геоінформаційної системи для 

окремих регіонів України:

-автором запропоновано концепцію інтегральної оцінки рівня 
техногенного навантаження в геосистемах, яка грунтується на аналізі 
певних однорідних територій -  геокластерів, а також принципи 
визначення інтегральних характеристик техногенного навантаження за 
допомогою переходу від безперервної форми подання геоінформації до 
дискретної, що забезпечує адекватність вирішення задачі інтегральної 
оцінки техногенного навантаження на будь -  яких необхідних 
масштабах;

- створено дискретну геоінформаційну модель оцінки рівня 
техногенного навантаження на геокластери, що забезпечує можливість 
аналізу геокластерів будь-яких розмірів;

-розроблено геоінформаційну систему оцінки рівня техногенного 
навантаження на окремі регіони України на базі запропонованих 
методів аналізу і організації інформації;

-розроблено комплексну систему підтримки прийняття рішень 
щодо вибору оптимального типу застосування певної території, 
враховуючи функціональне зонування і рівень техногенного 
навантаження.



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, розроблених у дисертації .Волкова А.І.

Винесені на захист наукові положення достатньо сформульовані, 
систематизовані та упорядковані; ймовірність одержаних висновків 
забезпечується проведенням значного обсягу польових досліджень, 
обґрунтованістю вихідних наукових положень, використанням 
апробованих результатів досліджень державних служб та установ, 
сучасних дослідницьких технологій.

Зміст дисертації, автореферату та наукових праць, опублікованих за 
темою дисертації, дає підставу для висновку про те, що наукові 
положення та отримані результати дисертаційного дослідження є 
достатньо обґрунтованими та об'єктивними. Вони базуються на 
теоретичних засадах конструктивно-географічного дослідження, 
використанні фактичного матеріалу із офіційних статистичних джерел та 
фондових матеріалів управлінь та відомств, а також даних, отриманих 
автором в ході картографічних моделей, проведенні їх оцінки, аналізу, 
інших літературних джерел.

Дисертація складається зі вступу, п' яти розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 331 
сторінок, з них 268 сторінок тексту основної частини. Робота містить 78 
рисунків, 10 таблиць, 3 додатки. Список використаних джерел нараховує 
194 найменувань.

Наукове та практичне значення роботи.

Науково-методичні результати дисертації дають можливість 
вирішити теоретичні завдання дослідження просторового розподілу 
рівня техногенного навантаження та реалізацію функціонального 
зонування, що необхідно для планування стратегічного розвитку 
територій. Розроблені геоінформаційні моделі і методи, технологічні 
схеми можуть бути використані для створення систем 
геоінформаційного забезпечення Міністерства екології та природних



ресурсів України. Методичні розробки та комплексні схеми визначення 
інтегрального показника рівня техногенного навантаження на довкілля 
впроваджено в науково-дослідницьку діяльність Одеського державного 
екологічного університету.

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих автором 
достатня із врахуванням встановлених вимог, позаяк, здобувачем під 
час роботи над дисертацією опубліковано 50 наукових праць загальним 
обсягом 82,6 д.а. ( із них особисто автору належать 26,35 д.а.) з яких 
одна одноосібна монографія (8,3 д.а.), З них 3 монографії, 21 стаття у 
фахових виданнях України, 5 статей у періодичних фахових виданнях 
інших держав.

Результати роботи пройшли апробацію на достатній кількості 
наукових конференцій, семінарів високого вітчизняного та міжнародних 
рівнів. З огляду на міждисциплінарний підхід, у роботі використано 
напрацювання лісівників, ботаніків та інших натуралістів, які стосуються 
вивчення природоохоронних територій.

Оцінка змісту, викладу й оформлення дисертації.

У першому розділі «Загальна характеристика географічних 
інформаційних систем і моделей просторових даних» автор розглядає 
та аналізує світові та вітчизняні практики можливостей 
геоінформаційних систем та їх сучасні тенденції розвитку. Автор 
підкреслює, що вибір методу організації даних в інформаційній системі 
значно важливіший, ніж вибір програмного забезпечення. Це 
обумовлено тим, що модель даних безпосередньо визначає 
багатофункціональні можливості створюваної ГІС і застосовуваність тих 
чи інших технологій введення. Від типу моделі залежить як просторова 
точність представлення візуальної частини інформації, так і можливість 
отримання якісного картографічного матеріалу та організації контролю 
цифрових карт. Концепції моделювання в ГІС базуються на інтеграції, 
яка передбачає, з одного боку, перехід від автоматизації окремих



завдань до комплексного вирішення завдань, з іншого -  їх інтеграцію, 
що відносяться до різних етапів життєвого циклу модельованого об'єкту.

При моделюванні в ГІС автор виділяє наступні програмно- 
технологічні блоки: операції перетворення форматів і представлення 
даних; проекційні перетворення; геометричний аналіз; оверлейні 
операції; функціонально-моделюючі операції.

В другому розділі роботи «Принципи застосування 
математичних моделей в ГІС» автор проводить стислу характеристику 
кожної групи інструментів і можливість їх адаптації до проблеми оцінки 
та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля. Оскільки 
типи даних, що складають інформаційний блок є досить неоднорідними, 
то у переважної кількості випадків необхідно застосовувати 
вищенаведені інструменти у сукупності. У другому розділі в деталях 
розглядаються елементи матричної алгебри без яких не представляється 
можливості проводити аналіз растрових зображень, які по своїй суті є 
матричним представленням просторово-координованої інформації.

Застосування факторного аналізу набуває ще більшого поширення 
завдяки використанню сучасних комп'ютерів і вмонтовується у багато 
дисциплін: біологію, економіку, деякі соціальні дисципліни, а також 
екологію, як науку, інтегруючу в собі природничі дисципліни. Важливе 
питання, що розглядається у даному розділі -  це пошук алгоритму 
оцінки інтегрального рівня техногенного навантаження. В розділі 
вводиться поняття геокластеру. Модель просторової та тематичної 
геокластеризації території за певним набором показників та 
співвідношення отриманих геокластерів із зазначеними альтернативами, 
що надає можливість надати певні рекомендації, щодо покращення 
екологічного стану територій у сукупності із збереженням господарської 
діяльності.

У третьому розділі «Принципи створення систем прийняття 
рішень» автор розглядає особливості принципів на яких базуються 
сучасні СППР. Проаналізовано основні компоненти, з яких складається 
будь-яка СППР. Оскільки проблемою, що вирішується у дисертаційному 
дослідженні є пошук оптимальних шляхів використання територій із



мінімізацією рівня техногенного навантаження з урахуванням 
функціональних конфліктів, у роботі запропонований підхід, що 
базується на застосуванні цільових функцій, пошук екстремів яких 
дозволяє отримати оптимальні комбінації між мінімальним рівнем 
техногенного навантаження і збереженням існуючих видів господарської 
діяльності, завдяки пошуку територій, що сприятливі до розвитку 
певного типу господарської діяльності. Проаналізовані можливості 
застосування у СППР принципів умовної і безумовної оптимізації.

У четвертому розділі «Програмне забезпечення систем 
підтримки прийняття рішень», проведений аналіз існуючих 
програмних пакетів та відповідних бібліотек, що були застосовані для 
розширення авторських модулів розробленої СППР. В якості таких 
пакетів були застосовані бібліотеки пакетів Analytica і Think. Також в 
якості ГІС бази у дослідженні був застосований пакет обробки 
просторово-орієнтованої інформації QGIS, який дозволяє 
використовувати значну кількість ГІС -  функцій, які забезпечуються 
вбудованими інструментами і модулями.

П'ятий розділ «Комплексна СППР оптимізації 
природокористування на базі ГІС моделей техногенного 
навантаження на довкілля» автор проводить застосування 
розробленого підходу до пошуку прийняття рішень на базі розробленого 
програмного продукту EDSS ( Environmental Desiccation Support Systems). 
Важливим положенням даного дослідження є спроба поєднання і 
сумісного аналізу територій, що характеризуються функціональними 
конфліктами із відповідним просторовим розподілом техногенного 
навантаження на окремі компоненти довкілля. Було проведено 
геокластеризацію території з урахуванням мінімізації цільових функцій, 
що відповідають наявності функціональних конфліктів і рівню 
техногенного навантаження на окремі компоненти довкілля. Останнім 
етапом було поєднання карт, що характеризують просторовий розподіл 
існуючих функціональних конфліктів і техногенного навантаження на 
довкілля.



Дисертація Волкова А.І. відповідає всім вимогам, що пред'являє 
ДАК Міністерства освіти і науки до дисертаційних робіт на здобуття 
наукового ступеня доктора географічних наук з точки зору актуальності, 
наукової новизни, теоретичної та практичної значимості, достовірності 
отриманих результатів. Список використаних джерел нараховує 194 
найменувань. Текстова частина має достатні й вірні посилання на 
літературні джерела.

Зауваження, дискусійні моменти, побажання:

1) робота мала б більш конструктивно-географічний характер
якби в об'єкті дослідження було вказано географічний об'єкт, зокрема, 
регіон, область чи інші території;

2) як наукову новизну автор виділяє, що запропоновано
«концепцію уявлення і інтегральної оцінки рівня техногенного 
навантаження», а чи достатньо концепцію уявити ?;

3) дискусійним є питання, коли автор роботи до наукової
новизни в трьох позиціях відносить розробку методик;

4) на стор.97 дисертації автор представив рис. 2.6 «Загальна 
методологічна схема оцінки інтегрального рівня техногенного 
навантаження», яка на нашу думку викликає сумнів, адже поняття 
геокластер не включає всю різноманітність досліджуваної території;

5) тематика дослідження була б більш широко розкрита, якби в 
роботі був розділ який розкривав міждисциплінарні зв'язки положення 
яких використано при вирішенні поставлених завдань;

6) потребує подальшої дискусії проблема практичного 
використання картографічного матеріалу на державному рівні де 
відображено різні типи ареалів;

7) в роботі виділяється два розділи (зокрема, розділ два та три)де 
основна увага приділяється принципам, проте в розділі 2 розкрито один 
принцип, а решта методи?



8) на рис.5-31, 5-36 виділяються кластери, проте з тексту роботи не 
зрозуміло, яка інформація є підставою для виділення цих кластерів.

9) на нашу думку в переліку використаної літератури недостатньо 
джерел по управлінню якістю довкілля, з екології та географії.

10) В роботі мають місце значні орфографічні помилки, які 
пояснюються невдалим перекладом роботи.

Відповідність дисертації паспорту спеціальності, автореферату -  

змістові дисертації.

Дисертаційна робота написана на відповідному літературному та 
науковому рівні, відповідно до правил стилю наукового мовлення. 
Основні положення викладені чітко і лаконічно, згідно з вимогами до 
робіт такого рівня. Зміст дисертації Волкова А.І. «Геоінформаційні 
моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня 
техногенного навантаження на довкілля» відповідає паспорту 
спеціальності 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне
використання природних ресурсів.

Загальний висновок.

Дисертація Волкова А.І. є самостійною, завершеною науковою 
працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні й 
експериментальні результати, що в сукупності свідчать про вирішення 
автором важливої наукової та господарської проблеми. Зазначене має 
суттєвий зміст для розвитку конструктивної географії у галузі розв'язання 
проблем природокористування. Наукові положення, висновки і 
рекомендації, які містяться в ній і виносяться на захист, одержані 
автором самостійно і є його особистим внеском у конструктивно- 
географічну науку.

Вищезазначені у відгуку актуальність проблематики, теоретичне 
значення, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
практичних рішень дисертації, їх достовірність, новизна і достатній 
науковий рівень практичних розробок дозволяють зазначити, що



дисертаційна робота Волкова Андрія Ігоровича «Геоінформаційні 
моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня 
техногенного навантаження на довкілля» відповідає чинним вимогам 
ДАК України і є підставою для присудження автору наукового ступеня 
доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 -  конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційний опонент, доктор географічних наук, 

професор кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка
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Підпис професора Назарука М. М. засвідчую 
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора географічних наук, професора 
Калька Андрія Дмитровича на дисертаційну роботу 

Волкова Андрія Ігоровича «Геоінформаційні моделі і системи підтримки 
прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на
довкілля», представлену на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук 

за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів.

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

Дисертаційне дослідження Волкова Андрія Ігоровича «Геоінформаційні моделі 
і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного 
навантаження на довкілля» присвячене вивченню проблем раціонального 
природокористування в царині розробки засад програмного моделювання для 
поєднання сучасних геоінформаційних моделей з інструментами підтримки 
прийняття рішень управління станом довкілля, яке в умовах наростаючої 
глобалізації усе більше потерпає від постійного і потужного техногенного 
навантаження, і вимагає, у зв’язку з цим, розробки дієвої системи наукового 
вивчення та природоохоронних заходів. Актуальність роботи сумнівів не викликає, 
адже сучасні загальносвітові підходи до започаткування, розвитку та 
функціонування різних видів природоохоронної діяльності та збереження 
навколишнього середовища в умовах антропогенного впливу задля сталого розвитку 
суспільства і природи, особливо гостро потребують створення дієвих ГІС- 
технологій та іншого програмного забезпечення для здійснення та управління 
системою підтримки прийняття рішень з адекватного, в тому числі, і дистанційного 
реагування на різні види техногенного впливу. Дисертаційне дослідження Волкова 
А. І. виконане відповідно з планами науково-дослідних робіт Одеського державного 
екологічного університету, зокрема, це «Комплексна оцінка якості довкілля 
урбанізованих територій Одеської області та прилеглих регіонів» (№ державної 
реєстрації 0109Ш03245), «Розробка складових геоінформаційної системи оцінки 
рівня техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів 
України)» (№ державної реєстрації 010611008483), «Стан та якість природного 
середовища прибережної зони Північно-західного Причорномор’я» (№ державної 
реєстрації 011211007931), «Просторове довгострокове прогнозування максимального 
стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних 
кліматичних змін» (№ державної реєстрації 0114П005144), «Комплексне 
моделювання управління землекористуванням. Естуарії Чорного моря» (№ 
державної реєстрації 0091)004212).

Надзвичайно цінним є участь дисертанта у програмі «Відкритий світ» під 
егідою Центру «Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США, яка зарахована як 
стажування та обмін досвідом у закладах вищої освіти Сполучених Штатів.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і наукова новизна. Результати 
дослідження Волкова А. І. є достатньою мірою обґрунтованими* тобто відповідають 
рівню докторської кваліфікації, оскільки вони базуються на фундаментальних 
положеннях конструктивної географії, враховують досягнення вітчизняних та 
зарубіжних науковців, а також ґрунтуються на авторських підходах, втілених у 
монографіях, статтях та інших наукових публікаціях.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 
рекомендацій, викладених у дисертації, зумовлені логічною побудовою алгоритму 
дослідження, використанням систематизованих, узагальнених та оброблених 
автором даних офіційної статистики, коректним вибором і застосуванням 
різноманітних загальнонаукових та конкретно-наукових методів дослідження 
(системний аналіз та синтез, картографічне моделювання, методи регіоналістики, 
інформатики, математичної статистики, класифікації та типології, описовий, 
конструктивно-логічний, порівняльно-географічний, структурування даних) та 
конструктивно-географічного підходу, що, за своєю сукупністю, дозволило досягти 
поставленої дослідницької мети та сприяло розкриттю об’єктно-предметної сутності 
дослідження.

При обробці даних та картографування одержаних результатів застосовувалося 
програмне забезпечення ArcGIS, Excel, Statistica, Maplnfo.

Обсяг проаналізованого статистичного матеріалу достатній для обґрунтування 
наукових положень, висновків і рекомендацій, які одержані дисертантом. 
Достовірність та обґрунтованість науково-практичних результатів дослідження 
підтверджується їхньою апробацією на 12 міжнародних та всеукраїнських науково- 
практичних конференціях.

Виходячи із поставленої мети перед дисертаційною роботою, здобувач успішно 
вирішив наступні завдання, які відзначаються достатньою науковою новизною:

-вперше запропоновано концепцію уявлення та інтегральної оцінки рівня 
техногенного навантаження в геосистемах, яка грунтується на аналізі певних 
однорідних територій -  геокластерів, а також принципи визначення інтегральних 
характеристик техногенного навантаження за допомогою переходу від безперервної 
форми подання геоінформації до дискретної для адекватності оцінки техногенного 
навантаження;

- створено дискретну геоінформаційну модель оцінки рівня техногенного 
навантаження на геокластери, що забезпечує можливість аналізу геокластерів 
різного розміру;

-розроблено методику вибору оптимальної кількості показників впливу на 
геокластер, для врахування інтегральним показником рівня техногенного 
навантаження на базі застосування матричної геоінформаційної моделі;

-розроблено комплексну систему підтримки прийняття рішень для вибору 
оптимального типу застосування певної території, враховуючи функціональне 
зонування і рівень техногенного навантаження;

- розроблено геоінформаційну систему оцінки рівня техногенного 
навантаження на окремі регіони України на базі запропонованих методів аналізу і 
організації інформації;



- удосконалено методи застосування алгоритмів математичного програмування 
використанням цільових функцій для зонування територій з приводу подальшої 
оптимізації їх використання;

-подальшого розвитку отримала система підтримки прийняття рішень щодо 
раціонального використання територій на різних рівнях підпорядкування.

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

Дисертаційне дослідження Волкова А. І. має істотне науково-теоретичне та 
практичне значення. Заслугою здобувана є розроблення концептуальних положень 
геомодельного структурування територіальних систем, уявлення та інтегральної 
оцінки рівня техногенного навантаження, сформульовано поняттєво-
термінологічний апарат, функції та принципи.

Дисертантом обґрунтовані наукові конструктивно-географічні підходи до 
розробки геоінформаційної моделі, розкрито специфіку процесу комплексної оцінки 
рівня техногенного навантаження на геокластер, розроблені методичні підходи до 
конструктивно-географічного дослідження питань реалізації моделі, обгрунтування 
методики врахування часової складової стійкості територій до техногенного впливу, 
проаналізовано просторовий розподіл рівня техногенного навантаження на довкілля 
на прикладі окремих регіонів України, визначені методики проведення теоретичного 
аналізу геомодельних чисельних експериментів, визначення рівня техногенного 
навантаження на просторові системи та розроблений метод проведення 
теоретичного аналізу при порівнянні територіальних систем за рівнем техногенного 
навантаження.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані державними, 
регіональними та місцевими органами влади для розробки систем їх 
геоінформаційного забезпечення.

Важливим аспектом використання наукових результатів є їхнє впровадження у 
навчальний процес та науково-дослідницьку діяльність Одеського державного 
екологічного університету.

4. Оцінка змісту, стилю та мови дисертаційної роботи, її завершеності та 
оформлення.

Дисертаційна робота Волкова А. І. є цілісним науковим дослідженням, у якому 
отримані вагомі наукові та практичні результати. Зміст дисертації викладено у 
логічній послідовності відповідно до сформульованої мети та завдань. Робота 
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (194 
найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 331 сторінку 
комп’ютерного тексту. Робота містить 10 таблиць, 78 рисунків, 3 додатки.

У першому розділі «Загальна характеристика географічних систем і моделей 
просторових даних» проаналізовано існуючі можливості геоінформаційних систем 
та їх сучасні тенденції розвитку, детально розглянуто принципи ГІС-моделювання, 
пояснено визначення ГІС-моделі як цифрового подання просторово-розподіленого 
матеріалу та розроблені методичні основи конструктивно-географічного 
дослідження.



У другому розділі «Принципи застосування математичних моделей в ГІС» 
подано опис існуючих математичних апаратів, що можуть бути застосовані для 
вирішення поставлених завдань, охарактеризовано основи розуміння алгоритмів 
обробки та аналізу просторово-орієнтованої ' інформації, аналізується група 
інструментів математичного моделювання, розглядаються в деталях елементи 
матричної алгебри та вводиться поняття геокластеру як відповідної території з 
описом ландшафтно-географічних характеристик і визначенням інтегрального 
показника рівня техногенного навантаження.

Третій розділ «Принципи створення систем прийняття рішень» містить 
детальний розгляд основ, на яких базуються системи підтримки прийняття рішень, 
послідовність етапів рішень, концептуальну схему СППР, аналіз існуючих моделей, 
обгрунтований вибір типу моделей, застосований у розробці авторського 
програмного пакету, та поданий детальний аналіз принципів функціонального 
зонування територій.

У четвертому розділі «Програмне забезпечення систем підтримки прийняття 
рішень» наведено аналіз існуючих програмних пакетів та відповідних бібліотек 
розширення авторських модулів САППР, обгрунтовано застосування в якості ГІС- 
бази пакет обробки просторово-орієнтованої інформації QGIS та запропонований 
підхід отримання оптимальних комбінацій техногенного навантаження та певних 
видів господарської діяльності.

П’ятий розділ «Комплексна СППР оптимізації природокористування на базі 
ГІС-моделей техногенного навантаження на довкілля» містить основні результати 
застосування розробленого підходу до пошуку прийняття рішень на базі 
використання програмного продукту EDSS (Environmental Desiccation Support 
Systems), картографічний матеріал щодо найбільш важливих конфліктних ареалів, 
оцінку просторового розподілу рівня техногенного навантаження на кожен із 
компонентів довкілля, проведену геокластеризацію території України з урахуванням 
мінімізації цільових функцій.

Загалом дисертаційна робота Волкова А. І. є завершеним дослідженням, а 
сформульовані висновки повною мірою та адекватно відображають зміст, завдання і 
результати дослідження. Дисертація написана державною мовою, а її стилістика 
відповідає особливостям наукових досліджень, визначається обґрунтованим 
застосуванням термінів і понять.

5. Дискусійні положення, зауваження та пропозиції.
За загальної позитивної оцінки даної роботи необхідно звернути увагу на деякі 

положення, що не отримали належного розкриття у ній, а тому є дискусійними. 
Також у дисертації мають місце певні неточності та недоліки. Виходячи із 
зазначеного, вважаємо за необхідне наголосити на наступному:

1. На наш погляд дуже громіздкою і, відповідно, такою, що погано 
сприймається (та читається) є назва дисертаційного дослідження. Ми вважаємо, що 
вона має звучати так: «Ггоінформаційні засоби оцінки та контролю рівня 
техногенного навантаження на довкілля», адже моделі, системи, прилади та ін. -  це 
все є засоби досягнення якоїсь мети, а, своєю чергою, шлях від оцінки до контролю і 
передбачає прийняття якихось рішень;



2. Безумовно цікавим є ключове визначення, яке пропонує автор - 
«Геокластер» - дуже популярне, але суперечливе і дискусійне, на наш погляд 
поняття!!!! Позначення геокластеру як «...відповідної території з описом 
ландшафтно-географічних характеристик...» дещо дисонує з визначеннями низки 
термінологічних словників, «кластер - термін, який має кілька значень. Кластер 
(англ. cluster) - група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько 
один до одного; в'язка, пучок, жмуток, пачка (чогось однорідного)» (Портер М.Е., 
2001; Андрусів У.Я., 2011).

Може, все таки застосувати визначення як «...сукупність центрів інформації на 
певній території...», «...сукупність показників негативного впливу на стан довкілля 
на певній території» (С. 107), чи, «геоматриця» (С. 95), або щодо обробки матеріалу 
- старий добрий термін «алгоритм», що несе смислове навантаження як порядок чи 
послідовність дій (С. З та ін.), хоча він теж в даному випадку є сумнівним;

3. Загалом, при визначенні «завдань дисертаційного дослідження» (С. 31), та, з 
метою дотримання наукової культури, варто було б вказати не про «введення 
поняття геокластеру», а про його обгрунтування;

4. Щодо «Змісту» роботи, то:
а) пункти 1.2, 1.4. (С. 24) та 1.5 варто об’єднати єдиною назвою «1.4. Г1С- 

моделювання. Підходи і принципи організації»;
б) розділи 3 і 4 дисертації можна цілком безболісно скоротити і поєднати в 

один (С. 24-25). А назвати його: «Засади створення і функціонування систем 
підтримки прийняття рішення». При цьому, лише пункт 3.4 перенести до розділу 5;

в) натомість у розділі 5 пункти повинні б були, на наш погляд, мати назву:
5.1. Обгрунтування складових компонентів СППР
5.2. Принципи функціонального зонування територій
5.3. Пропоновані заходи щодо оптимізації окремих територій на прикладі ПФЗ 

«Гомільшанські ліси» та Тилігульського лиману
5.4. Параметри комплексної геокластеризації території України за рівнем 

техногенного навантаження
з відповідним переформатуванням текстового матеріалу дисертаційного 
дослідження;

5. Щодо «Вступу», то:
а) замість назви («Вступ», чомусь «Загальна характеристика роботи», що вказує 

на поспіх у формуванні подібних частин в авторефераті та дисертації;
б) у першому абзаці (С. 36) вказано, що дисертаційна робота складається із 

шести розділів, хоча їх, насправді, є п’ять;
в) у формулюванні актуальності теми («Вступ», С. 30) потрібно більш чітко 

змалювати необхідність проведення автором його дослідження та важливості 
результатів для поступу географічної науки;

г) варто, також, чітко визначитися з предметом вивчення, який є доволі 
широким і може містити відразу три предмети: «...принципи, геоінформаційні моделі 
і методи представленні і аналізу ...параметрів...» (третій абзац, С. 32). Тому автору 
потрібно визначитися з пріоритетом у формулюванні. А от об’єкт дослідження 
виписаний чітко і зрозуміло;

6. У першому розділі дисертаційного дослідження:



а) посилання на джерела інформації є доволі волюнтариським, адже 
відбувається ні «за алфавітом» ні «за зустрічанням у тексті» (останній абзац С. 37, 
С. 38 та ін.);

б) нечітко вказана відмінність (С. 53-55) між' наявними напрацюваннями у ГІС- 
технологіях та САЛОР, особливо стосовно останньої: чи вона є паралельною але не 
принципово іншою моделлю, чи це інший (більш вищий рівень, «надбудова»). 
Тобто автор чітко не висловився про необхідність підтримки чи інтеграції ГІС у 
САПР;

в) незрозуміло чи то автором чи то іншими вченими запропонований метод 
«ковзного (чи ковзаючого) вікна», адже немає відповідного посилання на джерело. 
Якщо це авторська розробка, то вона, на наш погляд, є значним кроком у системі 
використання ГІС;

г) варто було б навести начерки етапності та логічної послідовності ведення 
наукових вишукувань -  тобто зобразити алгоритм дослідження;

д) формульний матеріал і в першому і в наступних розділах, чомусь, не 
пронумерований (С. 63, 65, 67, 122....136 та ін.);

7. У другому розділі дисертаційного дослідження безумовною заслугою автора 
є запропоноване визначення інтегрального показника як рівня техногенного 
навантаження на певну територію у вигляді векторної величини, координатами 
якого є показники техногенного навантаження на окремі компоненти довкілля, 
віднесені до площі території, яку вони характеризують (С. 55). Та вже у розділі 5 (С. 
238, 239) чомусь говориться про обмеженість його застосування через неповноту 
статистичної інформації, що наштовхує на думку про аж таку важливість даного 
показника;

8. У таблиці 3.5 на С. 157 розділу 3 присутнє дискусійне зображення: 
рекреаційна функція території в рамках однієї ділянки цілком може нести і 
природоохоронну складову. Своєю чергою -  природоохоронна цілком може нести і 
рекреаційну складову. Натомість у таблиці 3.6 на С. 158 та у авторефераті на С. 19 
чомусь різні функції територій не можуть бути сусідніми (як от селітебна з 
природоохоронною чи транспортною, і навпаки);

9. Щодо оформлення дисертаційного дослідження, то:
а) у тексті дисертації присутня величезна кількість русизмів, які, подекуди, 

маючи українську транскрипцію, спотворюють сприйняття викладених положень 
наукової роботи (С. 39, 40, 64, 78, 83, 93, 95, 107, 156, 164, 179 та ін.). Наприклад, на
С. 229 (третій абзац) зазначається «...гірські ландшафти ... поділяються на 
низькогірні, ніжньогірні, середньогірні, високогірні.». Як наслідок -  новий термін: 
«ніжньогірні»;

б) на С. 4 говориться про три операції «опису геокластеру», а їх є, фактично, 
чотири;

г) формульний матеріал і в першому і в наступних розділах, чомусь, не 
пронумерований (С. 63, 65, 67, 122....136 та ін.);

Д) У другому розділі дисертаційного дослідження посилання на джерела [68, 71] 
стосовно «геокластеру» не відповідають дійсності (перший абзац С. 95);

е) наявні в тексті граматичні та стилістичні помилки: на С. 2, 4, 6, 20, 24, 32, 33, 
35, 36, 37, 60, 64, 96, 108, 122, 145, 216;



10. В авторефераті, на наш, погляд варто було б значно скоротити опис 
виконаної роботи у розділі 2 дисертації (С. 10-16), а, натомість, ввести відомості про 
результати заходів щодо оптимізації окремих територій на прикладі ПФЗ 
«Гомільшанські ліси», Тил тульського лиману та очищення водної акваторії від 
нафтового забруднення (С. 23).

Зазначені зауваження здебільшого є дискусійними та не впливають на загальну 
високу оцінку рівня даного дисертаційного дослідження.

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

Основні наукові положення дисертаційного дослідження були апробовані на 
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Результати дисертаційного дослідження досить повно відображені у 48 
наукових працях (загальним обсягом 53,2 друк, арк.), з них 3 монографії, 16 статей у 
наукових фахових виданнях України, 5 в іноземних наукових фахових виданнях, 
включених до міжнародних науковометричних баз, а також 24 тези наукових 
доповідей. У публікаціях відображені всі основні положення дисертації, які 
винесено на захист.

7. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.
Автореферат дисертації за своїм змістом достатньо відображає основні 

положення, висновки і рекомендації дисертаційного дослідження, що дає підстави 
стверджувати про його ідентичність зі структурою і змістом дисертації.

8. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів» та нормативних актів МОН України.

Дисертаційна робота Волкова А. І. відповідає вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, які внесені згідно з Постановами КМ № 656 від 
19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.) щодо дисертаційних робіт, які 
представляються на здобуття наукового ступеня доктора наук, інших нормативних 
актів МОН України та паспорту спеціальності 11.00.11 -  конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів.

Загальний висновок

Дисертаційне дослідження Волкова Андрія Ігоровича «Геоінформаційні моделі 
і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного 
навантаження на довкілля» присвячене актуальній темі, основні наукові положення і 
висновки є обґрунтованими та достовірними, а отримані результати сукупно 
свідчать про розв’язання конкретного наукового завдання -  обґрунтування, з позиції



конструктивно-географічного підходу, вирішення суперечностей при проведенні 
аналізу екологічного стану територіальних систем.

Дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням, містить 
наукову новизну, має практичне значення, а її автор -  Волков Андрій Ігорович -  
заслуговує присудження наукового ступеня доктора географічних наук за 
спеціальністю 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів.
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