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Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими програмами 

 Чорноземи типові – найпоширеніший і найкраще вивчений підтип чорноземів в 

межах лісостепової зони України. Характеризуються високим рівнем природної родючості 

та агрогенної освоєності. Водночас залишається низка не з’ясованих питань їх генетичної 

природи та сучасної еволюції. Особливо актуальною є необхідність дослідження 

регіональної специфіки минулих і сучасних процесів ґенези, просторових і субстантивних 

відмінностей властивостей, деградації в нинішніх умовах цих властивостей та еколого-

продуційних функцій чорноземів типових.  

 У структурі ґрунтового покриву Придністерського Поділля чорноземи типові 

займають 18 % його площі. Багато важливих їхніх генетико-виробничих ознак і 

властивостей є поліхронними, які формувались впродовж різного часу і в різних 

природно-екологічних умовах. Діагностика процесів формування профілю, складу і 

властивостей чорноземів важлива з огляду розуміння історії чорноземоутворення в 

регіоні, прогнозування еволюції генетико-виробничих властивостей цих ґрунтів, їх 

охорони та бережного використання потенціалу родючості. Дослідження генетичної 

природи та особливостей морфологічного, мінерального і органогенного профілів 

чорноземів типових Придністер’я, їхніх фізичних, фізико-хімічних і хімічних 

властивостей та процесів формування, внутрішньофаціальної параметризації цих 

властивостей з метою їх моніторингу є актуальною потребою сьогодення. Це й визначило 

основну мету, завдання і предмет дослідження опонованої дисертаційної роботи 

Лісовського А. С.   

 Вивчення ґенези, складу і властивостей чорноземів типових Придністерського 

Поділля та їхніх просторових відмінностей пов’язане із участю дисертанта у виконанні 

наступних держбюджетних тем: «Загальнодержавної програми використання та охорони 

земель на період до 2022 року»; держбюджетної тематики «Географічні проблеми 

розвитку депресивних регіонів України: оцінка розвитку депресивності у 

сільськогосподарських регіонах України (номер держреєстарції 0104U002137); 

«Формування інформаційного середовища сталого розвитку Карпатського регіону 

України» (0107U002036); «Проблеми ґенези, географії і класифікації ґрунтів Західного 

регіону України» (1010U001424); науково-дослідної тематики «Проблеми ґрунтово-

географічного районування Західного регіону України».  

 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їхня 

достовірність 

 Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації достатньою 

мірою обґрунтовані як науковими напрацюваннями багатьох дослідників чорноземів 

типових і генетично близьких ґрунтів, так і результатами власних польових і лабораторно-

аналітичних досліджень. Вони базуються на результатах аналізу, узагальнення і 

статистичної обробки отриманих дисертантом матеріалів дослідження та оцінки 

природно-антропогенних умов і чинників утворення, еволюції  та географії чорноземів 

Придністерського Поділля, виявлення внутрішньофаціальних особливостей формування 

їхнього морфологічного, органогенного і мінерального профілів, характеру і 

направленості процесів їх трансформації і диференціації. Значний за обсягом масив цієї 

інформації поданий у численних таблицях, на рисунках, авторських картосхемах, які 

вдало ілюструють та доповнюють наукові положення дисертації. Сказане характеризує 

достатньо високий ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків роботи.  



 Об’єкт і предмет дослідження логічно пов’язані та визначають методологію і 

методи наукового пошуку і дослідження. 

 Отримані результати дисертаційного дослідження загалом є достовірними, 

оскільки обґрунтовані і базуються на теоретичних засадах ґрунтознавчо-географічної 

науки та великому масиві матеріалів власних польових, лабораторно-аналітичних і 

камеральних досліджень. Представлені в роботі результати досліджень, безумовно, є 

вагомою інформаційною базою, якою оперує дисертант та достовірно обґрунтовує наукові 

положення, висновки і рекомендації. 

 Новизна та практична значимість результатів дисертаційного дослідження 

 Наукова новизна дисертаційного дослідження Лісовського А. С. визначається тим, 

що на основі власних матеріалів польових і лабораторних досліджень та аналізу 

літературних і фондових джерел з використанням наукового методологічного апарату 

вперше створено просторову мережу характерних розрізів чорноземів типових 

Придністерського Поділля в межах 4 адміністративних областей України з детальною 

характеристикою їхніх морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей. 

Дослідженнями виявлено процеси оглинювання (in situ) верхніх горизонтів чорноземів 

регіону, помірної міграції гумусових речовин, і зокрема гуматів кальцію, із верхніх 

горизонтів донизу, які спричиняють формування глибокого гумусового профілю, 

вилуговування і декальцинацію. Встановлено, що відмінності багатьох показників 

властивостей чорноземів району досліджень мають виразну просторову закономірність і 

корелятивну залежність від змін геоморфологічних і гідрокліматичних умов території. 

Дисертантом з’ясовано сутність і направленість процесів формування органічного і 

мінерального профілів досліджуваних чорноземів в умовах агрогенного освоєння. 

Запропоновано класифікаційно розмежовувати чорноземи типові Придністерського 

Поділля на два фаціальні підтипи – чорноземи типові вологі на заході району досліджень і 

чорноземи типові помірно-зволожені у східній його частині. Основними діагностичними 

ознаками чорноземів цих фаціальних підтипів є відмінності показників і характеристик 

гумусового і карбонатного профілів. Умовна межа між ареалами вологої і помірно-

зволоженої фацій знаходиться в межах смуги зміни ГТК з 1,6 до 1,5. 

 Заслуговує на увагу висновок дисертанта, що сучасний силікатний профіль 

досліджуваних чорноземів є результатом елюво-глеєвих процесів зміни мінеральної 

основи на ранніх стадіях їх утворення. З інтенсифікацією природної дренованості 

території та дернового (чорноземного) процесу ґрунтотворення видимі ознаки руйнування 

мінерального профілю були завуальовані інтенсивною акумуляцією гумусу.  

 Безумовно, отримані результати дисертаційного дослідження і практично значимі. 

Це в першу чергу певне удосконалення основ загального і регіонального ґрунтознавства, 

зокрема, стосовно ґенези, діагностики і класифікації чорноземів типових вологих 

Західного Лісостепу України. Корисними будуть ці матеріали при організації і проведенні 

великомасштабних обстежень ґрунтів регіону, моніторингу їх стану, обґрунтуванні 

заходів з оптимізації використання, охорони та підвищення родючості, організації мережі 

заповідних територій з чорноземними ґрунтами; у підготовці фахівців сфери 

ґрунтознавства і географії ґрунтів та екологічного ґрунтознавства.  

 Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях дисертанта 

 Аналіз змісту дисертаційної роботи Лісовського А. С., автореферату дисертації та 

опублікованих праць автора за темою дисертації дають підстави зробити висновок, що 

визначені завдання дисертаційного дослідження науково обґрунтовані та виконані на 

належному науково-методологічному і методичному рівні. Основні положення та 

висновки роботи знайшли відображення у 6 наукових публікаціях автора, 5 з яких 

належать до переліку фахових видань, 2 статті – у зарубіжних періодичних виданнях 

Міжнародної наукометричної бази.  



 Аналіз змісту і стилю викладу дисертаційної роботи. Відповідність дисертації 

та автореферату встановленим вимогам 

 Опонована дисертаційна робота має науково-теоретичний, методичний і 

прикладний аспекти, що типово для такого ходу досліджень у природничих науках. 

Складається зі вступу, 7 розділів, висновків та списку використаних джерел (166 

найменувань). Містить 183 сторінки тексту, 21 таблицю, 26 ілюстрацій та 20 додатків. 

Загальний обсяг дисертації 223 сторінки. 

 У першому розділі «Теоретичні основи, методології та методика досліджень» (с.с. 

9-31) зазначається, що в основу дисертаційної роботи покладено генетичну концепцію 

ґрунтоутворення, відповідно до якої ґрунт є функцією чинників і умов ґрунтоутворення. 

При проведенні досліджень використано комплекс загальногеографічних та спеціальних 

(ґрунтових) методів дослідження в межах 5 ключових ділянок. Ділянки, та закладені на 

них ґрунтові розрізи, репрезентують чорноземи типові, що сформувались в різних 

геоморфологічних та дещо відмінних гідротермічних умовах.  

 Відмітимо, що п.п. 1.1 не має виразно заявленої теоретико-методологічної 

направленості до дослідження чорноземів. Більша його частина – це роздуми про 

значимість і проблеми дослідження гумусу, агрономічних властивостей, валого хімічного 

складу силікатної частини ґрунтів, ґрунтового індивідууму (син. ґрунтового профілю), 

просторової організації ґрунтового покриву Придністерського Поділля та ін.  

 Другий розділ (с.с. 32-45) присвячено історії дослідження та аналізу вивченості 

чорноземів типових Поділля і його придністерської частини. Зазначається, що слабо 

з’ясованими залишаються питання ґенези та сучасної еволюції, діагностики фаціальних і 

провінціальних особливостей чорноземів типових району досліджень. 

 У третьому розділі (с.с. 46-72) схарактеризовано умови і чинники ґрунтотворення 

Придністерського Поділля: ґрунтоутворювальні породи, якими є лесоподібні карбонатні 

суглинки; хвилясто-рівнинний височинний рельєф із значною глибиною (до 120-150 м) 

врізу річкових долин; гідрогеологічні умови з ознаками ґрунтового перезволоження, 

якими спричинено глибинне оглеєння чорноземів, особливо правобережної частини 

території; кліматичні умови, що вирізняються достатньою річною кількістю опадів (550-

650 мм)  та коефіцієнтами ГТК від 1,8 на заході до 1,5-1,3 на південному сході, 

чергуванням періодів оптимального і навіть надлишкового та нетривалого літнього 

дефіциту зволоження, що є важливим чинником ґенези чорноземів типових; лісову і 

степову трав’яну рослинність, що домінували в регіоні в доагрокультурний період. 

 Характеристика умов і чинників ґрунтотворення подана кваліфіковано, з 

висвітленням їхньої ролі в процесах утворення та сучасної еволюції чорноземів типових 

регіону. Водночас не зрозуміла увага дисертанта до стратиграфії відкладів палеозою, 

наведеній на 2 сторінках тексту.  

 Розділ 4 дисертаційної роботи (с.с. 73-96) присвячено характеристиці 

морфологічних особливостей чорноземів типових Придністерського Поділля. На підставі 

вивчення типодіагностичних морфологічних ознак досліджуваних чорноземів з 

використанням шкали забарвлення Мансела встановлено, що ці ґрунти вирізняються 

потужним, добре сформованим профілем – зазвичай 110-140, до 157 см. Середня 

потужність гумусового горизонту Н+Нр складає, пересічно 70-80, до 90-95 см. Лінія 

скипання від НCl знаходиться у нижній частині горизонту Нр в середньому на глибині 

88,5 см, а в глибокоскипаючих відмінах дещо нижче. Глибина скипання зменшується із 

заходу на схід, зі зниженням показників ГТК. Ілювіально-карбонатний горизонт з рясними 

скупченнями форм лабільних карбонатних виділень (плісень, псевдоміцелій, карбонатний 

наліт) чітко проявляється лише в чорноземах типових межиріччя Жванчик-Мукша. На 

глибині горизонту кротовинного лесу залягає шар розсіяних у дрібноземі карбонатних 

журавчиків, які в деяких розрізах дуже рясні. Ґрунти вирізняються дуже високою 

біогенною переробленістю профілю, яка виражається у наявності численних сучасних і 

реліктових копролітів, червоточин і кротовин. 



 Для чорноземів типових західної і правобережної частин Придністерського 

Поділля характерні ознаки оглеєння перехідного до породи горизонту Рh. В південно-

східному напрямку вони локалізуються переважно у породі, а в ґрунтах межиріччя 

Жванчик-Мукша відсутні зовсім.  

 Досліджуваним чорноземам властиві вторинні морфологічні ознаки 

ґрунтоутворення, що є наслідком тривалої еволюції ґрунтів в умовах агрогенного 

освоєння. Найпоширенішими серед них є ознаки різного роду деградаційних процесів. 

Зокрема дегуміфікації, що морфологічно проявляється у наявності світлішого орного 

шару над темнішим підорним. Паралельно дегуміфікації відмічається деградація 

(руйнування) структури і переущільнення ґрунтової маси. У верхній частині підорного 

горизонту сформувався щільний опресійний шар підплужної підошви з грудкувато-

брилуватою водостійкою структурою.  

 Цікавою є думка про ріст чорноземів типових доверху (с. 87-91) – аж на 42-52 см 

(!) за період формування профілю (табл. 4.3). При цьому не обґрунтовано  поняття 

«вихідна потужність материнської породи» і метод її визначення? Який механізм росту 

вверх, якщо «основним джерелом гумусу чорноземів типових був кореневий опад багатої 

трав’янистої рослинності (с. 93). На означених сторінках дисертації пояснення цьому не 

знаходимо, немає посилань на літературні джерела чи результати власних досліджень.  

Нам відомі роботи І. П. Герасимова, В. А. Ковди, Є. Н. Красєхи та Я. М. Біланчина 

(о. Зміїний) про зростання потужності профілю чорноземів вверх. Однак, це лише 

констатація факту зростання профілю вверх, без кількісної оцінки ступеня такого «росту».  

 Закінчується розділ 4 гіпотезою складного голоценового етапу формування 

чорноземів типових (с. 92-94). Гіпотеза цікава, проте не відомо, на чому базуються 

висновки дисертанта про послідовність, сутність та ґрунтово-генетичні наслідки 

голоценового періоду формування чорноземів. Зазначимо при цьому, що інформація про 

ріст чорноземів типових вверх та вихідний доволі складний голоценовий етап їх 

формування упущена як у висновках до розділу 4 (с. 94-96), так і в авторефераті 

дисертації.  

 У п’ятому розділі «Фізичні процеси та властивості» (с.с. 97-129) констатується, що 

чорноземи типові регіону грубопилувато-середньо- і важкосуглинкового 

гранулометричного складу. Виразно прослідковується оглинювання верхніх горизонтів 

профілю. Ґрунти добре мікроагреговані, добре виражена водостійка макроструктура. 

Найкраща мікроструктура у карбонатній частині гумусового профілю. В умовах тривалого 

землеробського використання погіршуються (деградують) фізичні властивості 

досліджуваних чорноземів, формується ущільнений шар підплужної підошви з 

домінуванням брилуватої структури (79-87 %) та зниженням коефіцієнта структурності до 

0,14-0,75. Встановлено, що просторова неоднорідність гідротермічних умов території 

зумовлює просторову неоднорідність фізичних процесів і властивостей ґрунтів.  

 Водночас видається сумнівним твердження дисертанта про процеси лесиважу в 

чорноземах типових Придністерського Поділля, дані гранулометричного аналізу цього не 

засвідчують. 

 У розділі 6 «Фізико-хімічні процеси та властивості» (с.с. 130-161) висвітлено й 

проаналізовано результати визначення основних показників гумусового стану, включно й 

оптичної щільності гумінових кислот (ГК), кислотно-основних властивостей та катіонно-

вбирної здатності, карбонатного профілю чорноземів типових регіону. Особливо 

показовими в генетико-інформаційному плані є результати визначення фракційно-

групового складу гумусу та оптичної щільності ГК. У складі гумусу до глибини 90-100 см 

переважають гумінові кислоти, переважно фракції ГК-2 (ГК-Са). Констатується низхідна 

міграція  ГК, головно гуматів кальцію, завдяки чому й формується глибокий гумусовий 

профіль досліджуваних чорноземів. Причому, інтенсивніші процеси міграції гумусових 

кислот у західній частині території з більш високим ГТК. Значення оптичної щільності ГК 

зростають донизу профілів, досягаючи максимуму на межі акумуляції карбонатів кальцію. 



Ймовірно, на цій глибині краще структуровані молекули ГК, а відповідно й більш зрілий і 

якісніший (типово чорноземний) гумус.   

 У карбонатному профілі чорноземів типових переважають міграційні форми 

карбонатних новоутворень – пліснява, карбонатний наліт, прожилки. Вертикальна крива 

вмісту карбонатів засвідчує елювіально-ілювіальний тип будови їхнього профілю. Вміст і 

запаси карбонатів в 1,5-метровому шарі зростають із заходу (434-714 т/га) на схід (979-

1847 т/га).  

 Сьомий розділ роботи (с.с. 162-178) присвячено аналізу результатів визначення 

валового хімічного складу силікатної частини чорноземів типових. Встановлено, що 

чорноземи вододілів та їх схилів є моногенетичними, без перерозподілу мінеральної 

складової у минулому, з тенденцією до накопичення сіалітної глини у верхній частині 

профілю. Чорноземи ж терасових місцевостей мали стадію руйнування силікатної частини 

і перерозподілу основних оксидів внаслідок елювіально-глейового процесу ще на ранніх 

стадіях формування (с. 173). 

 В нинішніх умовах має місце зниження вмісту основ у верхніх горизонтах профілю 

в результаті процесів вилуговування та загальної декальцинації. Ці процеси дещо 

порушують стабільність мінерального колоїдного комплексу в гумусово-акумулятивному 

горизонті. Наслідком цього процесу є незначний перерозподіл в профілі тонкодисперсних 

глинистих часток, на що вказує показник загальної диференціації профілю 0,85-1,11. В 

межах однієї градації він зростає в чорноземах типових з вищим ступенем зволоження 

території.  

 Дисертація Лісовського А. С. «Чорноземи типові Придністерського Поділля» 

написана сучасною мовою, яка відповідає особливостям стилю наукових досліджень, 

визначається адекватним застосуванням термінів і понять. Є цілісною роботою, в якій 

досягнута тематична повнота та розкриття головної наукової ідеї автора. Подані в роботі 

наукові та практичні положення логічно викладені та загалом достатньо обґрунтовані. У 

дисертації не викладаються ідеї та розробки, що належать співавторам чи іншим авторам. 

Критичний аналіз наукових поглядів інших авторів має посилання на джерела. 

 Автореферат розкриває основний зміст виконаного дослідження і отриманих 

результатів, висвітлених у дисертаційній роботі. 

 Дискусійні положення і зауваження  

Загальне враження від дисертаційної роботи Лісовського А. С. позитивне. Однак 

ряд положень роботи, окрім зазначених вище, є дискусійними і потребують додаткових 

пояснень: 

1. У підрозділі 3.4 роботи досить детально схарактеризовано кліматичні умови 

Придністерського Поділля. А які ж особливості водного режиму досліджуваних 

чорноземів типових за значень ГТК від 1,3 до 1,8? Очевидно, ними, в першу чергу, 

визначаються особливості сучасних режимів і процесів у чорноземах двох фаціальних 

підтипів регіону? 

2. На с. 74 читаємо: «Серед типодіагностичних морфологічних елементів і ознак 

чорноземів типових є наявність двох гумусових та ілювіально-карбонатного горизонтів». 

Очевидно, маються на увазі дві частини одного гумусового горизонту Н+Нр? 

3. В дисертації та авторефераті стверджується, що фракція ГК-1 «молодша» 

порівняно з іншими фракціями гумінових кислот, і схожа з фульвокислотами. Хто і коли 

це встановив, на яких підставах? 

4. В роботі стверджується, що за нинішніх природно-господарських умов 

карбонатний горизонт часто піднімається в межі гумусового профілю (чи горизонту). Чим 

зумовлено «вторинне закарбоначення» чорноземів типових за значень ГТК 1,5-1,8? У 

розділі 7 роботи, навпаки, йдеться про процеси декальцинації профілю чорноземів 

регіону.  



5. Є зауваження щодо оформлення додатків до роботи (вони повинні мати 

наскрізну нумерацію сторінок, позначаються не всіма літерами української абетки); 

переліку використаних джерел (№№ 25, 26, 50, 67, 108, 124 та ін.).  

6. Зустрічаються неправильні терміни і позначення одиниць вимірювання та 

граматично неправильне написання слів (грунтотворна порода, грунтово-вбирний 

комплекс, закипання від НСl, ммоль.екв/100 г грунту, сітка заповідних територій, 

загально-географічний, карбонатна кислота та ін.). 

Однак, наявність цих дискусійних положень і висловлені зауваження суттєво не 

впливають на якість роботи та її позитивну оцінку.  

Загальна оцінка роботи і висновок 

В дисертації Лісовського А. С. «Чорноземи типові Придністерського Поділля» 

представлено і проаналізовано великий обсяг фактичного матеріалу, отриманого автором 

самостійно в процесі виконання експедиційно-польових і лабораторно-аналітичних 

ґрунтових досліджень в нелегких умовах сьогодення. Робота є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, результати якого відзначаються певною науковою новизною, 

достатньою обґрунтованістю і представляють практичний інтерес для вирішення 

актуальних завдань ґрунтознавчо-географічної науки.  

Вважаю, що за науковим рівнем опонована дисертаційна робота відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою КМУ від 24.07.2013 р., № 567, а її 

автор Лісовський Андрій Сергійович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. 
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