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1. Актуальність виконаної роботи, її зв’язок з планами відповідних

галузей науки і техніки

Дисертаційна робота Уєвича Сергія Дмитровича розкриває географічні 

умови розвитку ландшафтів Волинської області під впливом осушувальної 

меліорації з метою оцінки їх сучасного стану, виявлення деструктивних 

процесів та розробки заходів щодо запобігання кризових явищ і організації 

системи збалансованого регіонального природокористування. Здобувачем 

проведено аналіз методологічних підходів щодо вивчення ландшафтів та 

меліоративних систем, здійснено огляд етапів їх становлення в межах 

Волинської області, історії їх вивчення, визначено техніко-економічні 

особливості використання території. Детально охарактеризовані регіональні 

природні чинники, що мають вплив на об’єкт дослідження, застосовано 

конструктивно-географічні засади при вивченні проблем функціонування 

меліоративних систем та їх вплив на ландшафти.

У межах Волинської області площі земель меліоративного фонду 

складають -  42 % від загальної площі. Заходи з осушення реалізовані в межах 

416,6 тис. га (193 меліоративні системи), більша частина їх знаходиться в 

північних районах. Значні за масштабами осушувальні роботи призвели до 

інтенсифікації використання природних ресурсів Волинської області, що 

зумовило зниження екологічної стійкості екосистем на значних площах. На 

проведення меліоративних робіт виділялися значні кошти і постачалася сучасна 

техніка. Наслідки меліоративного перетворення екосистем сьогодні 

проявляються у формі деструктивних процесів. Відповідно, існує потреба 

вивчення меліоративних систем з позицій фізико-географічних особливостей 

регіону для виявлення і глибшого розуміння екологічних проблем, пов’язаних з



осушенням заболочених територій. Конструктивно-географічні аспекти 

вивчення трансформації ландшафтів під впливом осушення є актуальними і 

дозволять раціонально підійти до використання меліоративних систем у 

майбутньому.

Дисертаційна робота виконана в межах наукової тематики та відповідно 

до плану науково-дослідних робіт кафедри фізичної географії Волинського 

національного університету імені Лесі Українки і є складовою наукових темами 

«Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного 

Полісся», зокрема за темою «Природні ресурси Волинського Полісся: ресурси 

та проблеми раціонального використання» та тематикою наукової школи проф. 

Зузука Ф. В. «Природа Західного Полісся та прилеглих територій». 

Дослідження безпосередньо пов’язане з Регіональною програмою Волинської 

обласної державної адміністрації «Стратегія економічного і соціального 

розвитку Волинської області на 2016-2020 роки», та реалізацією державних і 

цільових програм, передбачених Водним Кодексом України, Законами України 

«Про меліорацію земель», «Про Загальнодержавну програму розвитку водного 

господарства», Указом Президента України «Про заходи щодо підтримки 

водогосподарсько-меліоративного комплексу», Концепцією розвитку водного 

господарства України.

2. Наукова новизна отриманихрезультатїв

Пункти наукової новизни отриманих результатів підтверджуються 

змістом дисертації, зокрема:

Вперше:

- розроблено тематичні картосхеми районування та картографічно 

відображено територіальні відмінності кількісних та якісних показників 

трансформованих ландшафтів меліоративно-трансформованих ландшафтів 

області;

- розроблено математичну модель оцінки ступеня трансформації 

агроландшафту під впливом меліоративних робіт;

- побудоване вертикальне дерево кластеризації оцінки ступеня



трансформації;

- визначено екологічно допустимий рівень меліоративного освоєння 

ландшафту;

- окреслено заходи з оптимізації ландшафтів Волинської області. 

Удосконалено:

методику конструктивно-географічного дослідження стану 

осушувальних меліоративних систем області на прикладі регіону;

сутність раціонального природокористування та специфіку 

господарського використання осушених територій;

- класифікацію ландшафтів у межах меліорованих територій;

класифікацію використання осушувальної мережі в умовах 

Волинського Полісся.

Отримали подальший розвиток:

- оцінка сучасного стану осушувальних меліоративних систем Волинської 

області, виявлено їх регіональні відмінності та особливості;

- стратегія сталого розвитку меліорованих територій;

систематизація наявного досвіду раціонального використання 

трансформованих ландшафтів.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Об’єктом дослідження у дисертаційній роботі Уєвича Сергія Дмитровича 

є меліоровані ландшафти Волинської області.

Наукові положення, висновки й рекомендації, зроблені здобувачем, є 

обґрунтованими і достовірними. Вони ґрунтуються на результатах польових і 

камеральних досліджень, здобутих автором особисто та шляхом узагальнення 

наукових напрацювань українських та зарубіжних вчених, різноманітних 

наукових і статистичних джерел (199 джерел).

Ступінь обґрунтованості сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків, рекомендацій забезпечується належним володінням 

сучасними методами наукових досліджень, глибоким та комплексним аналізом



наукових підходів та концепцій конструктивної географії, ландшафтної 

екології, цілеспрямованим використанням конструктивно-географічного 

підходу. Наведені у роботі висновки і рекомендації достатньо повно та 

різнобічно апробовані на міжнародних і регіональних конференціях та 

висвітлені в науковій періодиці.

4. Достовірність викладених результатів, висновків і рекомендацій

У дисертаційній роботі Уєвича Сергія Дмитровича обґрунтованість і 

достовірність результатів забезпечені тим, що теоретико-методологічною 

основою дослідження є фундаментальні положення і принципи конструктивної 

географії, регіоналістики, ландшафтознавства, природничої та ретроспективної 

географії, праці вітчизняних і зарубіжних учених.

Достовірність дисертаційного дослідження базується на використанні 

здобувачем офіційних статистичних, картографічних матеріалів, результатів 

власних досліджень, геоінформаційної обробки інформації.

5. Повнота викладу матеріалів дисертації 

в опублікованих автором працях

Результати дисертації викладені в опублікованих здобувачем працях 

достатньо повно. Зокрема, опубліковано 13 наукових праць, зокрема 4 - у  

виданнях, що затверджені МОН України як фахові, 3 -  в іноземних виданнях, 6

-  у матеріалах доповідей.

6. Теоретична і практична значимість дисертації

Результати дисертаційного дослідження Сергія Дмитровича, безсумнівно, 

мають важливе значення для науки. Це досягнуто завдяки обґрунтованому 

використанню конструктивно-географічного підходу при вивченні 

осушувальних меліоративних систем Волинської області, проведенню 

комплексного дослідження їх сучасного стану загалом. Отримані результати 

можуть бути втілені та використані з метою дослідження інших меліоративних 

осушувальних систем Поліського регіону і прилеглих територій.



Зміст роботи відповідає поставленим завданням, робота структурована та 
логічна. Так, зокрема, у першому розділі узагальнені теоретико-методологічні 
особливості щодо застосування ландшафтного підходу у дослідженні 
ландшафтно-меліоративних систем. У другому розділі проаналізовано природні 
умови регіону та їх роль у структурі просторового ландшафтного різноманіття і 
формуванні меліоративних систем. У третьому розділі обґрунтовано фактори 
трансформації ландшафтів Волинської області засобами осушувальної 
меліорації та здійснено оцінку її регіонального прояву з відповідним 
математичним обґрунтуванням. У четвертому розділі охарактеризовано 
геоекологічні наслідки та заходи з оптимізації впливу осушувальної меліорації 
на ландшафти Волинської області.

Оформлення роботи відповідає вимогам до кандидатських дисертацій. 
Дисертація написана науковою мовою, чітко, грамотно і логічно. Достатньо 
проілюстрована графічними матеріалами (в т.ч. картосхемами). Таблиці й 
графічні побудови складені автором самостійно на основі результатів власних 

досліджень. Висновки засвідчують виконання поставлених у вступі завдань.

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

У результаті детального аналізу дисертаційної роботи Уєвича Сергія 

Дмитровича виявлено окремі неточності, що зумовили ряд зауважень:

1. У схемі алгоритму дослідженя: пункт 4. «Аналіз зміни ландшафтів 

території та її динаміки за різночасовими топографічними картами» 

впиває на пункт 1. Постановка мети і формулювання завдань 

дослідження трансформації ландшафтів (С. 68.). Чому саме вивчення 

картографічного матеріалу може корегувати мету дослідження?

2. Чому автор не використав у дослідженні сучасне фізико-географічне 

районування за редакцією Маринича, Шищенка 2003р. Відповідно як 

можна розв’язати суперечність щодо виокремлення лісостепової зони в 

межах регіону дослідження (С. 70) ?

3. При характеристиці геологічних умов із тексту незрозуміло яка роль 

флювіогляціальних відкладів регіону і чи вони тут присутні, тоді як на 

сторінці 84 охарактеризовані ґрунти на водно льодовикових, як



пріоритетна меліоративна група? Крім того зазначено що пісковик -  

компонент кристалічного фундаменту (С.71), але ж це осадова порода?

4. Використано ряд некоректних термінів: у таблиці 2.1 термін «важка 

супісь» (С 72) - супіщані відклади; «Рівнинний характер поверхні» (С 

74) «наявні де-не-де» (С 77); «Волинь», як синонім сучасної 

адміністративної області (С 76).

5. У розділі 2.3 відсутні посилання на твердження.

6. У рекомендаціях щодо поліпшення екоситуації наведені загальні 

підходи та заходи без вказування конкретної дослідної ділянки з 

обґрунтуванням конкретних дій у її межах, які можна було б 

застосувати в межах аналогічних ландшафтів.

8. Загальний висновок

Дисертаційне дослідження Уєвича Сергія Дмитровича «Трансформація 

ландшафтів Волинської області під впливом осушувальної меліорації» є 
самостійною, завершеною роботою, присвячена актуальній темі, основні 
наукові положення і висновки є обґрунтованими та достовірними, достатньо 
висвітлені у наукових публікаціях, а отримані результати свідчать про 
розв’язання важливого наукового завдання -  розробку конструктивно- 
географічних засад та комплексу практичних рекомендацій для вивчення 
меліоративних осушувальних систем, що спрямовані на оптимізацію стану 
ландшафтів Волинської області.

Дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням, містить 
наукову новизну, має практичне значення, а її автор -  Уєвич Сергій Дмитрович
-  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата географічних наук 
за спеціальністю 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне
використання природних ресурсів.



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

Дисертаційна робота С.Д. Уєвича відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
кабінету міністрів України від 24.07.2013 (зі змінами, які внесені згідно з 
постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р. які представляються на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук, інших нормативних актів МОН України та 
паспорту спеціальності 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів.
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