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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію Пономаренка Сергія 

Володимировича «Динаміка урожайності сільськогосподарських 
культур та агроекологічне зонування території Полтавської області»» 

яка подана до Спеціалізованої вченої ради ІС14.083.01 при 
Житомирському національному агроекологічному університеті МОН 

України на здобуття наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екочогія 

Актуальність роботи. В Україні гостро відчувається проблема 
відсутності досконалої інформаційної, нормативної та організаційно-
функціональної системи, яка б регламентувала І реально забезпечувала 
науково обгрунтоване використання земель в умовах реформування 
сільського господарства, реструктуризації землеволодінь, появи багатьох 
нових землекористувачів і землевласників, зростання конкуренції за земельні 
ресурси через урбанізацію, транспорт, інші несільськогосподарські 
використання. Значна територія Полтавської області є розораною та зайнята 
агроекосистемами, у межах яких ландшафтне різноманіття формується за 
рахунок ріллі, територій з мозаїкою ґрунтового та трав'янистого покриву та 
впливає на ряд екологічних процесів й відіграє важливу роль у збереженні 
біорізноманіття та забезпеченні екосистемних сервісів й здатності природних 
систем до самовідновлення. 

Агроекологічне зонування територій як упорядкування просторово-
суміжних геосистем, подібних за встановленими критеріями в індивідуальні 
територіальні одиниці (регіони) різних рангів, вивчення динаміки 
урожайності ключових сільськогосподарських культур у контексті 
особливостей ландшафтно-екологічного оточення та біологічного різноманіття 
є важливим інструментом забезпечення сталого розвитку землекористування 
на основі диференціації земель за цільовим призначенням з урахуванням 
природних умов, агробіологічних вимог сільгоспкультур, розвитку 
е кол or обезпеч ної і раціональної системи ведення сільського господарства, 
інформаційним підґрунтям для державного земельного кадастру, системи 
екологічної оцінки земель, розробки перспективних планів землеустрою. 

Зазначені аргументи безпосередньо відносяться до дисертаційної 
роботи Пономаренка Сергія Володимировича з Динаміка урожайності 
сільськогосподарських культур - та агроекологічне зонування території 
Полтавської області» й визначають її актуальність. 

Зе, 'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках робочої програми Полтавської 
державної аграрної академії за державною темою «Розробка технологій 
вирощування екологічно чистого високоякісного зерна для виробництва 
продуктів дитячого дієтичного харчування» (№> 0198U007I 20); робочою 
програмою кафедри землеробства І агрохімії ім. В. L Сазанова Полтавської 
державної аграрної академії «Розвиток АПК на засадах раціонального 
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природокористування» (№> 0114U000625); науковою тематикою лабораторії 
агроекологічного моніторингу Полтавської державної агарної академії.

Наукова новизна. Дисертаційна робота Пономаренка ( В. містить 
наукову новизну, що підтверджено положеннями, які висвітлені у висновках 
і практичному значенні, є завершеним науковим дослідженням, у якому на 
основі аналізу та узагальнення багаторічними даних уперше: встановлені 
просторово-часові ' патерни варіабельності урожайності зернових, 
зернобобових культур, кукурудзи й соняшнику в Полтавській області в 
період формування нових умов господарювання в сільському господарстві; 
показано, що результативність впливу агроекономічних та агротехнологічних 
чинників обумовлена агроекологічними особливостям и території; 
просторово-часові особливості урожайності сільськогосподарський культур 
залежать віл ландшафтно-екологічного різноманіття відповідних територій; 
доведено, що інваріантність взаємовідносин між динамічними 
особливостями урожайності сільгоспкультур та ландшафтно-екологічними 
особливостями територій є основою для виділення агроекологічних зон. 
Автором доповнені процедури аналізу часових рядів динаміки урожайності 
сільськогосподарських культур у частині інтерпретації тренду 
поіатрендової компоненти мінливості. В результаті виконання досліджень 
набули подальшого розвитку принципи сільськогосподарської екології 
М. Т. Масюка та просторової агроекології.

Структура та обсяг дисертації Дисертаційна робота Пономаренка 
С.В. подана за традиційною схемою, викладена українською мовою на 228 
сторінках друкованого тексту. Робота складається із анотацій, списку 
публікацій здобувача, змісту, вступу, аналітичного огляду ллератури, 
матеріалів і методів дослідження, 6 розділів, висновків, пропозицій 
виробництву, списку використаних літературних джерел, який містить 264 
посилання, з яких 107 -  латиницею. Робота вміщує достатньою кількістю 
таблиць (55) та рисунків (24), які повною мірою описані в тексті і є 
інформативним й наглядним матеріалом.

У вступі дисертації висвітлюється актуал&ність ; мета, наукова новизна 
і практичне значення роботи, особистий внесок автора, перелік місць 
апробації і наукових публікацій за результатами досліджень. Обсяг 
опублікованих наукових праць відповідає вимогам МОН України при 
поданні кандидатської дисертації до спеціалізованих вчених рад.

Роздгіи дисертації ?.\11 етовн:.
Першій-) розділ «Біологічне різноманіття га ф\ нкніону вання 

агроекосистем» представлено у вигляді аналітичного огляду літ -ратури з 
використанням вітчизняних і іноземних джерел, який відповідає тематиці 
дисертаційної роботи й неявною мірою розкриває проблеми, які можна 
вирішити базуючись на проведенні агроекологічного зонування території 
подано як аналіз основних наукових публікацій.

У другому розділі «Фізико-географічна характеристика Полтавської 
області та методи дослідження» висвітлена інформація про кліматичні,



едафічні чинники, ресурсні особливості Полтавської області та надана 
методологія проведення досліджень.

Третій розділ «Аспекти агроекологічного різноманіття території 
Полтавської області» включає аналітичну інформацію прз аналіз 
просторових зв’язків між морфометричними параметрами та 
характеристиками ґрунтів, біоценозів, у результаті чого визначені індекси 
рельєфу і його екологічного стану конкретних районів Полтавщини.

У четвертому розділі «Динаміка урожайності зернових 
зернобобових культур» детально проаналізовані дані урожайності зерна по 
окремих районах області в динаміці і виокремленні райони з різним 
агроекологічним потенціалом щодо зазначеного параметру та вказані 
чинники, які зумовлюють такий стан.

В п 'ятому розділі «Динаміка урожайності кукурудзи» проаналізована 
урожайність зерна кукурудзи по районах області в динаміці та встановлено 
кореляційний зв'язок з її значеннями по роках з екологічними та 
екон ом і чними чи нникам и.

Ш остий розділ «Динаміка урожайності соняшнику» також включає 
аналіз урожайності насіння соняшнику по районах області і за роками. 
Проведена апроксимація даних, статистична інтерпретація з урахуванням 
факторів впливу та проведено районування області за агроекологічним 
потенціалом урожайності насіння соняшнику.

Висновки та пропозиції виробництву -  логічне завершення роботи.
Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що 

автором запропонований алгоритм агроекологічного зонування конкретної 
території, висвітлюючи динамічні особливості продукційоного процесу 
сільськогосподарських культур і його зв'язок із функціональними 
особливостями екосистем. Це дозволяє оперативніше впроваджувати 
управлінські і практичні заходи для ландшафтного планування та 
забезпечення спрямування до стійкого розвитку аграрної сфери.

Результати досліджень автора впроваджені в сільськогосподарських 
підприємствах та включені до навчального процесу Полтавської державної 
аграрної академії МОН України при викладення курсів із дисциплін 
екологічного спрямування.

Дисертаційну роботу написано на належному науково- 
стилістичному рівні.

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Пономаренка Сергія 
Володимировича, варто висвітлити такі зауваження та побажання:

1. Автору, перш за все, потрібно було б в дисертації і авторефераті 
окремо виділити рубрику «Перелік термінів, символів і скорочень» задля 
кращого сприйняття наукової термінології і вкладеного в неї змісту.

2. На сторінці 26 дисертації у аналітичному огляді літератури 
абревіатуру «УААН», потрібно замінити на «НААН».

3. У другому розділі дисертації не повною мірою описагий тренд 
динаміки екологічних чинників по районам Полтавщини. Для кращого



сприйняття і дотримання стилістики, підписи до легенд рисунків 3.4, 3.6, що 
в третьому розділі, потрібно було записати українською мовою.

Зображення на рисунку 4.10 сприймається слабо, а також потрібно 
було б до легенд цього рисунку зробити пояснення для кращого сприйняття 
інформації щодо прояву конкретного фактора за роками досліджень.

4. Автору потрібно було б в другому розділі дисертації надати в 
динаміці середні дані за 1995-2016 pp. по середньомісячній температурі 
повітря, сумі опадів, зокрема за період вегетації основних 
сільськогосподарських культур, зазначивши погодні аномалії за роками для 
основних районів Полтавщини, при цьому вказавши фізико-.механічні, 
агрохімічні та біологічні параметри грунтів, і як вони змінювалися в 
сівозмінах за роками, знову ж таки, по основних культурах і різновидах 
ґрунтів області.

5. Доречно було б способи обрахунку індексів рельєфу і ерозійного 
потенціалу рельєфу грунту відобразити не в третьому, а в другому розділі, а 
в третьому розділі подати чітку диференціацію за екологічними індексами 
рослинності природних, напівприродних і штучних екосистем, у. т.ч. 
виокремлення польових сільськогосподарських культур за районами області.

6. У четвертому розділі підпис до таблиці 4.1 містить некоректну 
інтерпретацію «... у вазі після доробки...», а у підрозділі 4.1 четвертого 
розділу дисертації висвітлюючи динаміку середньої урожайності 
сільськогосподарських культур за 1995-2016 pp. потрібно було б детально 
проаналізувати і виокремити роки з мінімальною і максимальною 
урожайністю зерна по основних культурах, залежно від еколзгічних і 
економічних чинників, з метою перевірки середніх багаторічних даних і їх 
чіткого відображення за цифрового забезпечення на картах області,

7. Назву до п'ятого розділу варто було б скоригувати, зокрема 
уточнивши такий момент: урожайність зерна чи урожайність вегетативної 
маси кукурудзи, середньобагаторічну урожайність зерна доцільно було б 
зазначати не в ц/га, а в т/га.

8. Підпис до рисунків 5.3 і 5.4 включають аналіз за 1991-2016 pp.. проте 
аналітична робота автора декларує аналіз даних за 1995-2016 pp. На с. 137 
дисертації автор використав некоректний вислів «...трохи менше 
значення...», а також на сторінці 139 дисертант нумерує фактори впливу 
неоднозначно, то у вигляді числового, то текстового символів. На рисунку 
5.15 не зазначені підписи до шкали абсцис і ординат, а також для першого 
значення спостерігається відсутність зображення дисперсії даних по 
показнику.

9. В підрозділі 6.1 дисертації текстову частину сторінок 147-150 
потрібно було б перенести в аналітичний огляд літератури і розпочати цей 
підрозділ з результатів досліджень по урожайності насіння соняшнику в 
динаміці залежно від екологічних чинників.

10. Автору дисертації варто було б, при завершенні експериментальних 
досліджень, розробити методичні вказівки, як «дорожню карту» з



використанням розробленого алгоритму агроекологічного районування 
території, що лише підсилило б практичне значення наукової роботи.

Хотілося б почути від автора відповідь:
1) в чому ж полягає практичність і ефективність використання 

цифрових моделей й кластерного аналізу в аналітичному опрацюванні даних 
наукових досліджень та побачити озвучену інтерпретацію автора в рубриці 
дисертації «Пропозиції...»?

2) чому урожайність зерна кукурудзи в динаміці, яка відображена в 
п ’ятому розділі, не увійшла до суми урожайності зернових і зернобобових 
культур, по яких проведено районування території Полтавської області?

3) хотілося б побачити в дисертації визначення до терміну 
«агроекономічний чинник» і почути від автора, що саме він вкладає в цей 
термін при аналізі багаторічних даних по урожайності зерна зернових, 
зернобобових та інших культур?

Вищезазначені зауваження та побажання не знижують високий рівень 
дисертаційної роботи, а її автор Пономаренко Сергій Володимирович 
практично виконав поставлені завдання, на фаховому рівні обґрунтував 
новизну і практичне значення, що підтверджено достатньою апробацією 
результатів досліджень на конференціях державного і міжнародного рівня, у 
фахових статтях провідних наукових видань, впровадженнями у виробничий 
і навчальний процеси, пов’язаних з проблематикою дисертаційної роботи

Загальний висновок. За актуальністю обраної теми, практичним 
значенням одержаних результатів дисертаційна робота «Динаміка 
урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне 
зонування території Полтавської області» є завершеною науковою працею 
та відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. за 
№ 567 зі змінами, затвердженими Постановами Кабінету Міністрі з України 
за № 656 від 19 серпня 2015 р та № Г159 від 30 грудня 2015 p., а її автор 
Пономаренко С.В. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 -  екологія.

Головний науковий співробітник
лабораторії селекції та технології 
вирощування ягідних культур 
Інституту садівництва НААН, 
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник, доцент %  оскалець В.В.

Підпис Москальця В.В. засвідчую. / / /
Вчений секретар Інституту садівництва НДАЙ. Ш Ґ  
д-р екон. наук У Х .__Сало і.А.


