
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
на дисертаційну роботу Пономаренка Сергія Володимировича 

на тему: «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне 
зонування території Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «екологія» 

Актуальність теми. Динаміка урожайності сільськогосподарських культур 

визначається як результат сукупної дії агроекологічних, агроекономічних та 

агротехнологічних чинників. 

Аграрний сектор економіки, базовою складовою якого є сільське 

господарство, формує продовольчу, у визначених межах економічну, екологічну та 

енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов'язаних галузей 

національної економіки та створення соціально-економічних умов сільського 

розвитку. Ситуація, що склалася в аграрному секторі, зумовлює ряд викликів, 

основними з яких є необхідність поліпшення умов ведення бізнесу, проведення 

якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва на внутрішньому та 

зовнішньому ринку, продовольчу безпеку держави, і наближення до європейської 

політики у сфері сільського господарства. У визначені пріоритетів розвитку 

сільського господарства важливе значення має пізнання процесів формування 

урожаю як суперпозиція агроекологічних, агротехнологічних та агроекономічних 

факторів. 

Серед агроекологічних чинників важливе значення мають глобальні зміни 

клімату. Це зумовлює необхідність адаптації вітчизняного сільського господарства 

до таких змін шляхом розробки нових наукових підходів та економічного 

обґрунтування технологій вирощування певних сільськогосподарських культур, які 

користуються попитом на внутрішньому та світовому ринках. 

Іншим актуальним аспектом досліджень є агроекологічне зонування території 

Полтавської області. 

Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційна робота 

виконана в рамках робочої програми Полтавської державної аграрної академії за 
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державною темою «Розробка технологій вирощування екологічно чистого 

високоякісного зерна для виробництва продуктів дитячого дієтичного харчування» 

(№ 0198U007120); робочою програмою кафедри землеробства і агрохімії ім. 

В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії «Розвиток АПК на засадах 

раціонального природокористування» (№ 0114U000625); науковою тематикою 

лабораторії агроекологічного моніторингу Полтавської державної агарної академії. 

Мета та завдання роботи. Мета дисертаційної роботи - встановити 

закономірності динаміки урожайності зернових, зернобобових культур, соняшнику 

й кукурудзи в межах Полтавської обл. впродовж 1995-2016 pp. та розробити 

підходи щодо агроекологічного зонування територій. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

провести класифікацію форм рельєфу ландшафтів Полтавської обл. та 

визначити показники рельєфного різноманіття як предиктора динамічних 

особливостей урожайності сільськогосподарських культур; 

визначити відповідно до LCCS класифікатору в межах Полтавської обл. 

типи покриву Землі та кількісно оцінити різноманіття типів покриву по 

адміністративним районам області; 

виявити характер трендів врожайності сільськогосподарьских культур 

впродовж 1995-2016 pp. по адміністративним районам Полтавської обл.; 

дослідити просторову компоненту мінливості параметрів лінійних 

моделей, які описують тренди урожайності культур та оцінити характер впливу на 

них показників агроекологічного матриксу; 

встановити особливі точки нелінійного тренду врожайності 

сільгоспкультур, які змістовно його характеризують та дослідити характер їх 

зв'язку з показниками різноманіття ландшафтного покриву та рельєфу; 

ідентифікувати причини, які знаходяться в основі виникнення трендів 

урожайності та встановити природу варіабельності, яка знаходиться поза межами 

трендової динаміки; 

на основі позатрендової динаміки, індукованої агроекологічними 

чинниками, встановити агроекологічні зони для досліджених культур; 
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охарактеризувати просторові особливості розміщення агроекологічних 

зон та дослідити часові особливості динаміки продукційного процесу в них; 

оцінити продукційні особливості сільськогосподарських культур у 

встановлених агроекологічних зонах. 

Об'єкт дослідження - динаміка урожайності зернових, зернобобових 

культур, кукурудзи, соняшнику. 

Предмет дослідження - статистичні характеристики компонентів динаміки 

урожайності сільськогосподарських культур у просторі та часі, а також їх 

залежність від агроекологічних предикторів. 

Методи дослідження. Аналіз часових рядів - визначення статистичних 

властивостей динаміки урожайності сільськогосподарських культур у часі; 

просторовий аналіз - оцінка просторових патернів варіабельності врожайності; ГІС 

- створення бази просторових даних; аналіз даних дистанційного зондування Землі 

- оцінка властивостей рельєфу та різноманіття типів покриву Землі; регресійний 

аналіз - статистична оцінка екологічних зв'язків; аналіз головних компонент -

встановлення головних компонент мінливості простору ознак та одержання 

немультиколінеарних змінних для других методів статистичного аналізу; 

кластерний аналіз - класифікація та встановлення агроекологічних зон; 

дискримінантний аналіз - визначення структури факторів, які знаходяться в основі 

структурування агроекологічних зон. 
ч 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 229 сторінках комп'ютерного тексту. Складається із вступу, 6 

розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури й 

додатків. Включає 55 таблиць і 24 рисунка, 262 використаних джерел літератури, 

107 з яких англійською мовою. 

У вступі здобувачем обґрунтована актуальність теми досліджень, 

сформульовано мету та висвітлено завдання досліджень, визначені методи 

наукового пошуку. Сформульовано наукову новизну одержаних результатів, їх 

практичне значення, апробацію та публікацію. 
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У першому розділі «Біологічне різноманіття та функціонування 

агроекосистем» проведено аналіз сучасної наукової літератури, розкрито уявлення 

про біологічне різноманіття як емерджентну властивість агроекосистем, роль 

ландшафтного різноманіття у формуванні стійкості агроекосистем, показані 

принципи агроекологічного зонування територій. 

У другому розділі «Фізико-географічна характеристика Полтавської обл. та 

методи дослідження» наведено огляд кліматичних особливостей області, 

характеристику ґрунтів, показано структуру земельних ресурсів. Приведена 

концептуальна блок-схема дослідження просторово-часової динаміки врожайності 

сільськогосподарських культур. 

Також був досліджений характер впливу агроекологічних чинників на 

параметри тренду та багатовимірні фактори, які описують позатрендову 

компоненту варіабельності урожайності сільськогосподарських культур. Серед 

агроекологічних чинників розглянуті маркери рельєфу та структури рослинного 

покриву території. 

У розділі 3 «Аспекти агроекологічного різноманіття території Полтавської 

області» виконано аналіз цифрової моделі рельєфу та її похідні. Детальні 

дослідження характеру просторових зв'язків між морфометричними параметрами 

та характеристиками ґрунтів і біоценозів дозволили розробити комплексні 

показники (індекси), які безпосередньо характеризують рельєф з екологічної точки 
\ 

зору. 

Відповідно до LCCS класифікатору в межах Полтавської області встановлені 

15 типів типів покриву Землі. 

Відомості про структуру рослинного покриву дозволили оцінити його 

просторове різноманіття за допомогою індексу Шеннона. 

У розділі 4 «Динаміка урожайності зернових та зернобобових культур» 

показано, що середній рівень та варіювання урожайності можуть бути по різному 

інтерпретовані як агроекологічні показники. Середній рівень урожайності є 

маркером екологічного потенціалу регіону для продукування біомаси тієї або 
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іншої культури. Варіювання урожайності вказує та стійкість агроекологічних 

систем як суперпозицію природних та агроекономічних чинників. 

Оцінювання значення просторової компоненти варіювання урожайності 

здійснено за допомогою діаграми Морана. 

Здійснене агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності зернових та зернобобових 

культур. 

Встановлено, що райони з високим агроекологічним потенціалом росту 

урожайності зернових та зернобобових культур зосереджені у північний та 

центральній частині області. Райони з низьким агроекологічним потенціалом 

знаходиться на сході, півдні та на південному заході області. Райони з помірним 

потенціалом займають перехідне положення між двома попередніми 

агроекологічними територіями. 

У розділі 5 «Динаміка урожайності кукурудзи» показано, що врожайність 

культури у сільськогосподарських підприємствах Полтавської обл. по районах у 

середньому за 1995-2016 pp. варіювала в межах від 35,15±3,77 ц/га (Кобеляцький 

район) до 55,52±5,59 ц/га (Шишацький район). 

Проведено агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності кукурудзи. 

Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту зростання урожайності 
X . . . кукурудзи раиони розподілені на три агроекологічні групи: з низьким потенціалом 

зростання (b < 0,024), помірним потенціалом зростання (0,024 < b < 0,029) та 

великим потенціалом зростання (b > 0,029). 

Встановлено, що райони з високим або помірним агроекологічним 

потенціалом зосереджені на півночі області. 

У розділі 6 «Динаміка урожайності соняшнику» показано, що врожайність 

соняшнику у сільськогосподарських підприємствах Полтавської обл. по районах у 

середньому за 1995-2016 pp. варіювала в межах від 13,36±1,40 ц/га 

(Чорнуханський район) до 21,81±1,89 ц/га (Великобагачанський). 
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Здійснене агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності соняшнику. 

Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту зростання райони 

розподілені на три агроекологічні групи: з низьким потенціалом зростання 

(й < 0,044), помірним потенціалом зростання (0,044 < b <0,051) та великим 

потенціалом зростання (b > 0,051). 

Встановлено, що райони з високим агроекологічним потенціалом росту 

урожайності соняшнику зосереджені у північній та центральній частині області. 

Наукова новизна одержаних автором результатів. Основні наукові 

положення дисертаційних досліджень, що визначають новизну одержаних 

наукових результатів, полягають у наступному: 

Вперше: 

- встановлені просторово-часові патерни варіабельності урожайності 

зернових, зернобобових культур, кукурудзи й соняшнику в Полтавській обл. у 

період формування нових умов господарювання в сільському господарстві; 

- показано, що результативність впливу агроекономічних та 

агротехнологічних чинників обумовлена агроекологічними особливостями 

території; 

- просторово-часові особливості урожайності сільськогосподарських 

культур залежать від 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; 

Удосконалено: 

- процедури аналізу часових рядів динаміки урожайності 

сільськогосподарських культур у частині інтерпретації тренду та позатрендової 

компоненти мінливості; 

Отримали подальший розвиток: 
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- принципи сільськогосподарської екології М. Т. Масюка та просторової 

агроекології. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі одержаних 

результатів запропонована концептуальна блок-схема аналізу даних просторово-

часової динаміки урожайності сільськогосподарських культур з урахуванням 

предикторів агроекологічного середовища. Алгоритм, який позначається цією блок 

схемою, може бути застосований для інших культур у межах Полтавської обл., а 

також запропонована процедура може бути застосована в інших регіонах. 

Агроекологічне зонування території викриває динамічні особливості 

продукційного процесу в часі, що є основою для надійних прогнозів урожайності 

сільськогосподарських культур. Встановлений зв'язок із функціональними 

особливостями агроекосистеми, такими як урожайність сільськогосподарських 

культур, та ландшафтно-екологічним різноманіттям, а також технологія оцінки 

цього зв'язку, є основою практичних заходів для ландшафтного планування як 

інструменту забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Результати досліджень були впроваджені в сільськогосподарських 

підприємствах різних форм власності: ПП «Агроекологія», ОФГ «Довіра». 

Рекомендації використовуються в навчальному процесі Полтавської державної 

аграрної академії при викладенні дисциплін «Загальна екологія» та «Основи 

сільськогосподарської екології». 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, наукова новизна досліджень. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою дає підстави стверджувати, що викладені 

в ній наукові положення, висновки і рекомендації є обґрунтованими, достовірними 
•І 

і мають наукову новизну. 

Наукові результати, отримані дисертантом, дали змогу встановити 

закономірності динаміки урожайності зернових, зернобобових культур, соняшнику 

й кукурудзи в межах Полтавської обл. впродовж 1995-2016 pp. та розробити 

підходи щодо агроекологічного зонування територій. 
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Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій базуються на використанні нормативних актів законодавчих і 

виконавчих органів влади України, відомчих документів та звітів. 

Таким чином, основні наукові положення, що виносяться на захист, є 

обґрунтованими та відповідають сформульованій меті та завданням дослідження. 

Визначені автором об'єкт і предмет дослідження повною мірою відображені в 

структурі дисертації та її основному змісті. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

характеризується самостійністю, чіткістю і обґрунтованістю сформульованих 

висновків, пропозицій та рекомендацій автора. 

Дисертаційна робота побудована логічно, її структура розкриває покладену в 

її основу авторську наукову ідею. Отримані дисертантом теоретичні та практичні 

результати свідчать про досягнення поставленої мети. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих 

працях. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковані у 15 наукових 

працях, із них 3 - розділи у монографіях з визначеним власним внеском; 3 — у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних даних, 2 - що 

входять до переліку фахових та 4 - матеріалів наукових конференцій. 

Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи. Відзначаючи в цілому 

достатній рівень наукових здобутків дисертанта, обґрунтованість одержаних 

результатів і практичне значення дисертаційної роботи, слід відмітити, що деякі 

положення носять дискусійний характер, що зумовлює висловити з цього приводу 

наступні зауваження та побажання: 

1. У дисертаційній роботі доцільно було б охарактеризувати зміни 

кліматичних умов за досліджуваний період відносно середньобагаторічних 

значень, оскільки зміни клімату в поєднанні із особливостями ландшафтних умов є 

основним чинником формування урожайності. Можливо, саме територіальна 

варіабельність кліматичних умов була б визначальним чинником формування 

урожайності досліджуваних культур. 

2. У розділі 2.4. «Методи дослідження» необхідно було б обґрунтувати 
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вибраний перелік агроекологічних чинників при дослідженні характеру впливу на 

параметри тренду та багатовимірні фактори, які описують позатрендову 

компоненту варіабельності урожайності сільськогосподарських культур. 

3. У третьому розділі, в таблицях 3.1 «Статистична характеристика 

варіювання висоти рельєфу в межах районів Полтавської області» (с.60) та. 3.6 

«Структура типів рослинного покриву адміністративних районів Полтавської 

області» (с.78) - не вказані одиниці вимірювання. 

4. На рисунках 3.2 та 3.3. потребує пояснення кількісна шкала значень 

топографічного індексу вологості та індексу ерозії а також вибрані автором 

діапазони її значень. 

5. У висновках до розділу 3, щодо варіювання ландшафтного та ін. 

різноманіття доцільно його подавати у абсолютних одиницях (що і зроблено) та 

відносних одиницях (-...% - +..% до області), що дозволить оцінити масштаби 

коливань різноманіття. 

6. Урожайність слід подавати у одиницях СІ: т/га (ц/га - застарілі одиниці). 

7. Доцільно було б більш детально конкретизувати рекомендації виробництву. 

Водночас зазначимо, що наведені зауваження, наявність окремих дискусійних 

положень не впливають на наукову і практичну цінність одержаних автором 

результатів і не знижують в цілому позитивної оцінки дисертаційної роботи. 

Загальна оцінка роботи та висновки. Дисертаційна робота Пономаренка 

Сергія Володимировича «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та 

агроекологічне зонування території Полтавської області», виконана на актуальну 

проблемну тему, базується на дослідженні статистичних характеристик 

компонентів динаміки урожайності сільськогосподарських культур у просторі та 

часі, а також їх залежності від агроекологічних предикторів, що є предметом її 

захисту за спеціальністю 03.00.16 «екологія» (сільськогосподарські науки). 

Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням, в якому 

основним теоретичним положенням, висновкам та пропозиціям притаманні 

наукова новизна, вони є достатньо обґрунтованими, достовірними і свідчать про 

досягнення поставленої мети дослідження. Дисертація написана українською 

мовою із дотриманням наукового стилю викладення матеріалу. Зміст автореферату 

відображає основні положення дисертаційної роботи. 
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Дисертаційна робота за структурою, змістом, рівнем і глибиною опрацювання 

представленого матеріалу, його опублікуванням та апробацією є науковою працею, 

яка відповідає пунктам 9; 11; 12; 13 «Порядку присудження наукових ступенів» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.13.; №567; 

паспорту спеціальності 03.00.16 - екологія (сільськогосподарські науки), а її автор, 

Пономаренко Сергій Володимирович, заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 -

екологія. 

Офіційний опонент: 

доктор сільськогосподарських наук, 

доцент, професор кафедри менеджменту 

Національного університету 

водного господарства та природокористування О.М. Клименко 

Підпис Клименка О.М. засвідчую 
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