
Вщзив

про дисертацшне дослщження ЧебановоУ Юли Васишвни «Ландшафтно- 

еколопчне обгрунтування оптим1защУ регюнальноУ системи 

природ окористування Запор1зькоУ области), пред став лене на здобуття 

наукового ступеня кандидата географ1чних наук за спещальшстю 11.00.11 -  

конструктивна географ1я i рацюнальне використання природних ресурсгв.

Загальна характеристика роботи. Детальний анал1з дисертац1йного 

робота ЧебановоУ Ю.В. (рукопис, автореферат, опублшоваш пращ за темою 

дисертащУ) дае п1дставу зробити так1 загальн1 висновки:

-  тема дослщження сформульована вдало, вона повн1стю вщображае суть 

роботи. Це вказуе та те, що автор вм!е ясно, чгтко i посл1довно 

висловлювати сво'У думки;

-  дослщження актуальне, адже ландшафтно-еколопчний п1дх1д в оптапшзащ'У 

сучасноУ системи природокорйстування не зовс!м вдало застосовують 

сучасш природоохоронн1 оргашзацй' УкраУни;

-  роздуми i науков1 1деУ автора оригшальш, детально обгрунтоваш, 

доповненн1 власними таблицями, граф1ками, д1аграмами, яю суттево 

доповнюють зм1ст дисертацшного дослщження;

-  з1бран1 численн1 л1тературно-картограф1чн1, apxiBHi й в1домч1 матер1али 

опрацьован1 автором самостшно, використан1 попередш напрацювання, 

основш результата досл1дження неодноразово обговорювалися (часто з 

дискушями) на наукових форумах.

Актуальшсть обраноУ теми. Актуальн1сть дисертацшного дослщження 

сформульована Чебановою Ю.В. вдало. Я погоджуюсь i3 автором, що значноУ 

актуальное^ i великоУ науково'У значимое^ набула проблема несприятливосЛ 

екоситуацй' регионального характеру яка спричинена неефективним з 

екосистемних позицш ресурсним пщходом та шноруванням ландшафтного 

анал1зу й оцшки його фактор1в на державному та репональному р1внях 

управл1ння. Комплексний анал1з особливостей антропогенного впливу на



формування регионально].' системи природокористування з урахуванням и 

ландшафтно! структури та потенщалу е актуальним.

Ступ1нь обгрунтованосп та достов!рностз результата дослщження. 

Основними науковими результатами дисертанта е 5 строго обгрунтованих 

висновюв, опублшоваш пращ (13 наукових праць, з них 7 у виданнях, 

рекомендованих ВАК Укра'ши, та 4 тези доповщей на науково-практичних 

конференциях) та три впровадження у практику i навчальний процес результат!в 

науково! роботи.

Досл1дження Чебаново! Ю.В. присвячеш ландшафтно-еколопчному 

обгрунтуванню оптим1зацЙ регюнально! системи природокористування 

Запор1зько1 област1, мають кшька джерел обГрунтованост1 й достов1рност1:

-  вони грунтуються на загальних засадах науки, особливо географп та 

ландшафтознавства, опрацьоваш у напрям1 спадкоемного розвитку щей та 

положень сучасних в1тчизняних та заруб1жних вчених;

-  у дисертацшному дослщжен1 застосован1 р1зноман1тн1 пщходи, принципи й 

методи отримання, обробки та штерпретаци даних, серед яких на особливу 

увагу заслуговують системний, еколого-ландшафтознавчий, 1сторико- 

ландшафтознавчий, математико-статистичний;

-  використання багатоТ бази 1нформащйних даних. Це багатор1чн1 власн1 

досл1дження, матер1али численних установ, ун1верситет1в та б1блютек;

-  активне обговорення результат1в дослщжень на наукових форумах, ycniniHe 

використання в практищ розробок автора та i'x безсумн1вне майбутне. Усе 

це -  переконлив1 складов! обгрунтованост! й достов!рност! ycix результата, 

представлених у дисертацшному дослщженш Чебаново!' Ю.В.

Наукова новизна. У науковш робот! автор вперше:

-  виявила особливост! антропогенного впливу на природн! ландшафта, 

формування еколопчно!' ситуаци та зм!ни ландшафтно'! структури 

3anopi3bKoi' облает!;

-  б1льш точно визначила й описала штенсившсть антропогенного таску та 

ступ!нь антропогенно'! перетвореност! досл!джувано! територ!!' Запор!зько! 

облает!;



Також Чебанова Ю.В. удосконалила:

-  структурно-лопчну модель ландшафтно-еколопчного дослщження 

репонального природокористування для територи Запор1зькоТ областр

-  методику ландшафтно-еколопчних дослщжень репонального 

природокористування;

-  систему знань про мехашзми антропогенного впливу на природы 

ландшафта, яю слщ враховувати пщ час впровадження оптим1зацшних 

заход1в.

Набули подальшого розвитку:

-  науково-методичш основи ландшафтно-еколопчного дослщження процешв 

антропогешзагш;

-  обгрунтування системи рацюнального природокористування репонального 

р1вня на ландшафтнш ochobI.

Загалом, авторський ландшафтно-еколопчний пщхщ в обгрунтуванш 

оптим1зацп репонально!' системи природокористування 3anopi3bKoi' обласп 

доповнився досить новими i щкавими i деями.

Значуццсть отриманих результате. Частково уже зазначена у попередшх 

рубриках. Результата дослщження дають змогу вир1шувати питания 

оптим1зацп репонального природокористування з урахуванням ландшафтноТ 

структури, властивостей i стшкосп степових ландшафпв у межах Запор1зько1 

область Узагальнеш теоретико-методолопчш пщходи, сформована система 

метод1в дослщження антропогенних змш у ландшафтах та формування 

репонально'1 системи природокористування можуть бути використаш для 

удосконалення системи природокористування на регюнальному piem, розвитку 

перспективних еколого-сощально-економ1чних напрям1в природокористування 

у perioHi та при розробщ рекомендаций i програм репонального розвитку 

3anopi3bKoi' область

Значупцсть результата дисертацшного дослщження ЧебановоУ Ю.В. 

пщтверджують довщки про !х впровадження у навчальний процес ЗВО та на 

практиць



Оцшка змкту дисертащ'й и завершеностт та оформления. Детальный 

анал1з зм1сту та р езу л ьтат  дисертацшного дослщження, дають можливють 

зробити висновок, що вони послщовно i повшстю розкривають поставлен! 

завдання.

У робот! наведено теоретико-методолопчш основи дослщжень 

природокористування репону, описано сучасний стан вивчення i освоения 

ландшафпв 3anopi3bKoi' облает! та охарактеризована й власне доповнена самим 

автором методолопя i методика дослщжень. Детально зроблено ландшафтно- 

еколопчний анал1з природокористування у Запор!зькш облает! де особливу 

увагу звернено на антропогенне навантаження та перетворешсть ландшафте. 

За рахунок вдало визначених ключових дшянок, встановлено еколопчш 

наслщки юнуючо'! системи природокористування. Автор пропонуе власш 

розробки та напрями оптатазацп системи землекористування 3anopi3bKoi' 

области де звернено увагу на оптим!защю аграрного впливу на ландшафта. 

Важливою розробкою автора е прогноз розвитку землекористування 

Запор1зькоТ области що шдкреслюе важливють та актуальнють само!' робота. 

Не можна не вщзначити досить детальний ландшафтний анал1з власне 

ключових дшянок, де пошукувач конструктивно описуе ландшафтно- 

еколопчш умови формування ландшафтних комплекс!в i доповнюе cboi 

обгрунтування ландшафтними картами.

Структура дйсертаци лопчна, досл!дження на цьому eTani завершено. Вона 

гарно i достатньо !люстроване графшами, таблицями, д1аграмами та 

зм!стовними додатками, в яких закладено значну шформащю, з!брану i 

проанал!зовану автором. В опублшованих працях повн!стю викладен! основн! 

щеТ та результата дисертац!йного досл!дження ЧебановоТ Ю.В. Автореферат 

вщповщае дисертацй.

Серед наявних зауважень, суттев! Taxi:

-  п. 2.1 названий не вщповщно змюту. Ймов!рно автор, замють природних 

ландшафтних комплекНв, мала на уваз! натуральн! ландшафта! 

комплекси, що й виправлено у текст!.

-  частину шформагщ з шдроздшу 1.1 можна було б вщнести до додатюв;



-  у шдроздип 2.1 вдало зроблено детальный опис та анал1з ландшафтних 

комплекЛв, однак автор обмежилася лише д1аграмами i схемами, а 

ландшафты! карта та картосхемы вщсутш. Теж саме i в ш д р о зд т  2.2.

-  у шдроздЫ 3.1 е лише констатация факт1в несприятливих процес1в i 

явищ, доповнена графжами, д1аграмами i фото, не вистачае карт для 

розумшня i'x просторового розповсюдження;

-  можливо, пщроздш 4.1 потр1бно було б назвати «Оптим1зац1я 

антропогенного впливу на ландшафта», що краще вщповщае тем1 

дисертацшного досл1дження;

-  гарним доповненням тексту i змюту дисертацп була б сер1я юторико- 

генетичного ряду карт вщ початку антр опогешзащ Т ландшафтов 

3anopi3bKo'i обласн та i'x стану у майбутньому;

Висновок. Дисертащя Чебаново! Ю.В., автореферат та опублшоваш пращ 

повнютю розкривають обрану тему. Теоретично й методичш розробки -  

орипнальш. Дисертац1йне дослщження -  суттевий внесок автора в 

ландшафтно-еколопчне обгрунтування оптим1зацп репонально! системы 

природокористування 3anopi3bKo'i облает!. У розробках репонального 

природокористування враховано природы! особливоси територ!!', що 

opieHTOBaHi на досягнення його еколого-соц!ально-економ!чно1 ефективност!. 

Саме рег!ональний р!вень дае можливють пор!вняти структуру i масштабы 

антропогенного впливу 3i структурою та обсягом природно-ресурсного 

потенщалу ландшафту i визначити прюритети використання в рамках 

огатпзацш них заход!в. У свош робот! Чебанова Ю.В. доводить, що 

управлшня репональними природокористуванням доц!льне з урахуванням 

ландшафтно!' основы репону, можливостей сучасноТ децентрал!зацп 

управл!нських функц!й з п!двищенням poni еколопчного, соц!ального та 

економ!чного упорядкування територш. Вм!ння застосовувати ландшафтно- 

еколопчний п!дх1д у досл!дженн! розвитку територп е важливим для 

покращення оргашзацшних механ1зм!в природокористування.

Досл!дження ««Ландшафтно-еколопчне обгрунтування оптим1защ1 

репонально'1 системы природокористування 3anopi3bKo'i облает!» в!дпов!дае



сучасним вимогам щодо кандидатських дисертацш, а и автор Чебанова Юл1я 

Васшнвна заслуговуе приеудження наукового ступеня кандидата географ1чних 

наук за спещальнютю 11.00.11 -  конструктивна географ1я i ращональне 

використання природних ресурс!в.
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