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Актуальність теми. Територія Придністерського Поділля належить до тих регіонів 

України, які приваблюють науковців з точки зору їх природного різноманіття, першочергово 

гіпсометричної й геоморфологічної неоднорідності, та давньої активної антропогенної 

трансформації. Відповідно ця територія характеризується досить значним різноманіттям 

грунтового покриву, зокрема активним розвитком опідзолених грунтів, - сірих, темно-сірих та 

чорноземних, що і не дивно, адже територія дослідження переважно належить до зони 

широколистянолісових ландшафтів. Проте географічне положення території дослідження і 

специфіка гіпсометрії сприяють поширенню тут і чорноземів типових, ареал яких та сучасна 

оцінка грунтової параметризації потребують певного уточнення і поглиблення знань, що 

власне і здійснено автором дисертаційної роботи.  

Достовірність фактичного матеріалу. Поданий в дисертації матеріал базується на 

опрацюванні значної кількості літературних та фондових матеріалів, а також фактичному 

матеріалі, отриманому дисертантом особисто під час проведення польових досліджень на 

п’яти модальних ключових ділянках «Борівці», «Синьків», «Олексинці», «Гуменці» та 

«Велика Слобідка», в межах кожної з яких було закладено по п’ять грунтових розрізів з 

відповідним відбором зразків для лабораторних аналізів. Проведені дослідження виконані 

згідно існуючих методик, що в дисертації підкріплюється відповідними поясненнями. 

Результати польових, лабораторних, картографічних та статистичних досліджень автор 

наводить у вигляді численних табличних і графічних матеріалів, які  подаються як у текстовій 

частині роботи (всього 4 карти, 22 таблиці, 23 рисунки), так і у 19 додатках, серед яких 5 

фрагментів космічних знімків з показом положення грунтових розрізів, 5 кольорових 

фотографій грунтових розрізів, 8 таблиць, які здебільшого характеризують певні параметри 

досліджуваних розрізів. 

Окремо слід зазначити, що у лівобережній частині Придністров’я, власне на території 

Поділля, було закладено 4 модальні ділянки. Ділянка «Борівці» автором була закладена на 

території правобережної частини Придністров’я, - в межах Хотинської височини (у автора – 

на території Прут-Дністровської височини).  

Наукові положення та ступінь їх обґрунтованості.  

У дисертаційній роботі автор зазначає, що ним у Придністерському Поділлі було 

«створено просторову мережу розрізів чорноземів типових з детальною характеристикою їх  

морфологічних, фізичних і хімічних властивостей». Дисертант також вказує, що ним вперше 

встановлено виразну залежність властивостей чорноземів типових від «змін 

геоморфологічних і біокліматичних умов», «виявлено характер та направленість процесів 

формування органічного та мінерального профілю досліджуваних чорноземів в умовах 

культурного ґрунтотворного процесу», «запропоновано класифікаційно розмежувати 

чорноземи типові…на підфаціальні підтипи: вологі і помірно-зволожені та виявлено чітке 

територіальне розмежування ареалів їхнього поширення». Отже, три зазначені новаційні 

позиції дослідника можна вважати «серцевиною» дисертаційної роботи. Наскільки ж вони є 

обгрунтованими і чи дійсно вони є новаторськими, науковими? 

Стосовно створення просторової мережі розрізів чорноземів типових і відповідно   

характеристики їх властивостей, то безумовно для цього регіону авторські дослідження не є 

першими, адже достатньо детальні дослідження проводилися в радянські часи філіями 

Інституту «Укрземпроект» у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Вінницькій областях, - територіях, які мають відношення до зони дослідження дисертанта. 



 

 

Хоча настільки детально, як це у дисертанта, для окремих локальних ділянок раніше це не 

здійснювалося і тому певна новизна в цьому тут безумовно має місце. 

Відносно трьох вже вказаних новаційних позицій дослідника. 

Залежність властивостей чорноземів типових від «змін геоморфологічних і 

біокліматичних умов» загалом не є чимось новим, оскільки в загальних рисах це доведено 

давно, інша річ, що в межах досліджуваної території раніше на це так прицільно не зверталася 

увага. Стосовно зв’язків геоморфологічних умов і розвитку чорноземів типових, то ця 

пов’язаність обмежується закладанням розрізів в межах міждолинних платоподібних 

вододільних геокомплексів (модальні ділянки «Борівці», «Олексинці», «Гуменці») з 

приблизно однаковими, максимальними з 5 ділянок, значеннями абсолютних відміток (240-

285 м), та в умовах терас Дністра, - третьої-четвертої (модальна ділянка «Синьків») і 

четвертої-п’ятої (модальна ділянка «Велика Слобідка») з абсолютними відмітками 200-215 м.  

У висновках дисертаційної роботи пункту щодо такої геоморфолого-грунтознавчої 

пов’язаності автор не наводить. 

Стосовно зв'язків біокліматичних умов і особливостей чорноземів типових 

Придністерського Поділля, а також підфаціальних підтипів чорноземів типових, то у автора 

це знайшло прояв в тексті і висновках дисертації у вигляді двох запропонованих 

підфаціальних підтипів чорноземів типових, - вологих і помірно-зволожених. Однак, вважаю, 

що достатніх підстав для такої диференціації немає, адже ключові ділянки «Гуменці» та 

«Велика Слобідка», які згідно висновків автора (с. 183), характеризують чорноземи типові  

помірно-зволожені, від ділянок з чорноземами типовими вологими (модальні ключі «Борівці», 

«Синьків», «Олексинці») знаходяться всього на відстані приблизно 50 км, відповідно в 

кліматичних показниках (таблиці 3.5 і 3.6) це чітко не відображається. Додатковим непрямим 

доказом штучності такого поділу слугують матеріали ландшафтного районування 

(Національний атлас України, 2007), де всі чотири модальні ділянки лівобережного 

Придністров’я знаходяться в межах одного (!) фізико-географічного району, який належить до 

Західноподільської височинної області широколистянолісової зони. Вказівки автора на суто 

ґрунтознавчі аргументи такого поділу, - вміст мулистих фракцій (с. 103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

, зміни амплітуди коливань фактору дисперсності в межах гумусового профілю (с. 107), 

зростання відсотка мікроагрегатів розміром 0,25-1,00 мм в гумусовому горизонті чорноземів 

(с. 128), зменшення інтенсивності міграції фракції гуматів кальцію (ГК-2) у складі гумінових 

кислот (с. 159), не є статистично обґрунтованими, адже вібірка у 5 значень не є суттєвою 

підставою для такого узагальнення. 

Щодо «виявлення характеру та направленості процесів формування органічного та 

мінерального профілю досліджуваних чорноземів в умовах культурного ґрунтотворного 

процесу», то тут можна зазначити, що автором на основі власних досліджень це вдалося 

досить добре продемонструвати, свідченням чого є багатий емпіричний матеріал, який 

дозволив дисертанту охарактеризувати різнобічні особливості чорноземів типових (розділи 4-

7) і здійснити спробу з’ясування їх формування як в палеогеографічному контексті (підрозділ 

3.1), так і певною мірою в контексті антропогенної трансформації (розділи 4-7).  

Ступінь обґрунтованості висновків дисертації. Подані в кінці наукової праці 

висновки (с. 179-183) є досить обґрунтованими, вони базуються на належно осмислених 

теоретичних матеріалах та значній кількості польових і лабораторно-аналітичних досліджень.  

Висновки дисертаційної роботи можуть бути згруповані у чотири умовні блоки, -

історико-грунтознавчий, геокомпонентний, параметричний та узагальнено-рекомендаційний.  

Історико-грунтознавчому блоку у висновках відповідає його перший пункт, в якому 

автор зазначив головні риси історії дослідження чорноземів типових Придністерського 

Поділля і відповідно вказав на відсутність вивченості внутрішньофаціальних властивостей 

чорноземів та процесів формування їх профілю. Такій тезі автор присвятив весь другий розділ 

дисертаційної роботи. 

Геокомпонентний блок у висновках представлений пунктами 2 і 3, в яких 

охарактеризовані головні особливості геологічної, гідрогеологічної та геоморфологічної 



 

 

будови території дослідження, а також риси клімату і рослинності. Така геокомпонентна 

характеристика в тексті дисертації подана у розділі 3 («Умови грунтотворення»).   

Параметричний блок висновків представлений пунктами 4-8, в кожному з яких 

зазначені головні результати досліджень щодо вивчення морфології, фізичних і фізико-

хімічних  процесів і властивостей та валового хімічного складу чорноземів типових 

Придністерського Поділля. В тексті дисертаційної роботи ці дослідження відображені у 

чотирьох розділах, вони базуються на конкретному фактичному матеріалі, який автор отримав 

в процесі польових та лабораторно-аналітичних досліджень з відповідними аналізом, 

узагальненнями і доказами у вигляді численних картографічних, табличних та графічних 

матеріалів.  

Узагальнено-рекомендаційний блок представлений пунктами 9 і 10, в яких автор, як він 

зазначає, «на основі аналізу біокліматичних умов грунтотворення, узагальнення показників 

морфогенетичних, фізичних і фізико-хімічних властивостей грунтів…» виділив два 

підфаціальні підтипи чорноземів типових. Умовну межу між ареалами поширення двох різних 

підтипів таких грунтів автор проводить залежно від зміни гідротермічного коефіцієнту (ГКТ), 

відповідно дисертант розробив карту показників ГКТ для території Придністерського Поділля 

(рис. 3.1). Проте, як вже нами вище зазначалося, така диференціація грунтів на основі 

грунтових профілів трьох західних і двох східних модальних ділянок є недостатньо 

обґрунтованою. Аргументація щодо меншої глибини закипання (45-65 см, - с. 95)  в розрізах 

східної частини території дослідження, більш яскравих ознак оглеєння грунтів західної 

частини (горизонт ph), покращення структурного стану гумусових горизонтів у південно-

східному напрямку – суттєві факти, але вибірка з 3-х неоднорідних ключових ділянок і 

відповідно 15 розрізів західної частини території дослідження до двох нерівнозначних ділянок 

східної частини все ж не підстава для підфаціального поділу. Як доказ правомірності нашого 

опонування може слугувати порівняння пересічного вмісту гумусу (відповідно 2,83% і  

2,83%) і запасів гумусу (відповідно 37,21 т/га і  37,90 т/га) в однометрових шарах розрізів КЦ-

1 («Борівці», абс. відмітка 241 м) і ВЗ-1 («Гуменці», абс. відмітка 240 м). Такі дані автора 

(табл. 6.1) показують майже повну відсутність різниці зазначених параметрів для західної і 

східної частин території дослідження. Такі факти ми подаємо як реакцію на пункт 9 у 

висновках дисертації, де автор зазначив «основними діагностичними ознаками цих грунтів 

(вставка опонента: тобто чорноземів типових вологих і чорноземів типових помірно-

зволожених) є відмінності в показниках гумусового…профілю». 

Висновки дослідника (п.10) щодо практичних рекомендацій використання результатів 

дисертаційної роботи є достатньо слушними і можуть знайти втілення на практиці.  

Значущість дисертаційного дослідження для науки і практики.  

Дисертаційне дослідження А.С. Лісовського носить яскраво виражений практично 

значущий характер для території Придністерського Поділля, особливо в контексті 

поглиблення знань про грунти регіону, особливості їх деградації під впливом активної 

антропогенної трансформації.  Окрім цього, наявний фактичний матеріал дослідника може 

бути використаний при грунтових обстеженнях, моніторингу грунтів, бонітуванні й грунтово-

екологічній оцінці та діагностиці і класифікації грунтів. Разом з цим, дане дослідження має 

певне теоретичне значення, зокрема в контексті подальших студій щодо підфаціальної 

диференціації чорноземів типових Придністерського Поділля. Можливо, за наявності 

подальших досліджень таких грунтів, сама ідея їх підфаціальної диференціації отримає 

теоретичне і практичне втілення з відповідними тоді корективами фізико-географічного 

районування західної частини України. 

Повнота відображення наукових положень, викладу основних результатів 

дисертації в опублікованих працях. З теми дисертаційної роботи протягом 2012-2014 рр. 

автором опубліковано у фахових наукових виданнях 5 одноосібних статей та 1 статтю в інших 

наукових виданнях. Праці А.С. Лісовського повністю присвячені темі дисертаційної роботи і 

достатньо повно розкривають її головні позиції. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.  



 

 

Автореферат дисертації являє собою рукопис, опублікований на 20 сторінках. Він має 

чітко окреслені складові. Основний зміст роботи в авторефераті поданий на 15 сторінках і 

проілюстрований карто-схемою просторової локалізації грунтових розрізів чорноземів 

типових Придністерського Поділля, графіком спектрів поглинання гуматів натрію чорноземів 

типових, а також двома таблицями, які відображають фракційно-груповий склад гумусу трьох 

розрізів і елювіально-акумулятивні коефіцієнти чорноземів типових Придністерського 

Поділля. Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації, проте в окремих 

місцях автореферату, особливо у п’ятому і шостому розділах подекуди зустрічаються прояви 

невідповідності. Так, наприклад, на с. 9 автореферату для материнської породи зазначені 

цифрові дані щодо щільності складення чорноземів типових на рівні 1,43-1,58 г/см³, в той час 

як в тексті дисертації такий параметр зафіксований на рівні 1,36 г/см³, в табл. 5.4 – на рівні 

1,30-1,36 г/см³. Другим прикладом можуть слугувати дані щодо ступеня гуміфікації 

органічної речовини, - в авторефераті (с. 9) і в тексті дисертації (с. 138) дані не співпадають. 

Зауваження до змісту дисертації.  

Зауваження до окремих розділів дисертації 

1. У змісті дисертаційної роботи відсутня єдина система назв розділів. Так, розділ 

2 стосується конкретного дослідження і конкретного регіону, проте в інших розділах 

необхідна конкретика відсутня. Розділ 3 має назву «Умови грунтотворення», відповідно в 

тексті дисертації всюди мало б застосовуватись поняття «грунтотворення», проте в багатьох 

місцях автор також оперує поняттям «грунтоутворення» (сс. 5, 49, 50, 51, …175). 

2. До предмету дослідження. По-перше, не завадило б у предметі дослідження 

зазначити регіональну конкретику. По-друге, в історичному екскурсі дисертаційної роботи 

(розділ 2, с. 42) автор зазначив, що «предметом нашого захисту є підтвердження чи 

спростування відповідних тенденцій у межах відмінного за морфологією Придністерського 

Поділля». Як це розуміти? Це додаткова задача до вже зазначеного предмету дослідження? 

Про тенденції в чому йдеться? Що означає поняття «відмінне за морфологією Придністерське 

Поділля»?, про яку відмінну морфологію йдеться, - геоморфологічну, грунтового покриву, 

ландшафтну? 

3. Підрозділ 1.1., який розкриває теоретико-методологічні підходи дослідження 

чорноземів, має наступні вади: 

відсутність системного підходу, логічної послідовності у висвітленні теоретико-

методологічних засад дослідження чорноземів типових (структура підрозділу виглядає 

наступним чином: концепції, що застосовуються у ґрунтознавстві (с. 9); антропогенні впливи і 

ґрунтотворні процеси (с. 10); проблема еволюції чорноземів (с.11); риси історії «вчення про 

гумус» (с. 11-13); наголошення на необхідності дослідження «фізичних властивостей і 

режимів чорноземів», щільності складення грунтів, їх структурного та валового хімічного 

складу (с. 13-15); про відсутність «у сучасному українському ґрунтознавстві історико-

генетичного напряму досліджень чорноземів Придністерського Поділля…» (с. 15); роль 

порівняльно-географічного, структурного та системного підходів при дослідженні чорноземів 

(с. 15-16); грунтовий індивідуум, грунтовий покрив (с. 16-17); про поняття «грунт», 

матеріальні складові грунту (с. 17-18); 

в тексті варто було б зазначити, що дослідження базується на законі географічної 

зональності та провінційності як складовій географічної зональності (в дисертації це знайшло 

суттєвий відбиток у намаганні підфаціального поділу чорноземів типових); 

4. До підрозділу 1.2. Не варто долучати матеріал, який є загальновідомим (с. 29-30 

- статистичні параметри). 

5. До розділу 2. В історичному екскурсі дисертаційної роботи його завершальна 

частина (с. 40-44) характеризується непослідовністю і наявністю такого матеріалу, який не 

відповідає назві розділу. Другий абзац на с. 40 редакційно є недоопрацьованим. Подані 

результати досліджень І.Я. Папіша слід би подавати в контексті своєї території дослідження, а 

не відокремлено, - все ж територія досліджень І.Я. Папіша була дещо інакшою. Питання 

чорноземоутворення, які подані автором у р. 2 (с. 42-43), не кореспондуються з історичним 



 

 

контекстом розділу. Поданий в кінці розділу (с. 44) матеріал, який характеризує загальні 

проблеми антропогенної трансформації чорноземів типових слід було б подавати в 

історичному контексті, як цього вимагає назва розділу 2. 

6. До розділу 3.  

6.1. У підрозділі 3.1. («Геоморфологічна будова») автор описує межі Придністерського 

Поділля (с. 55), де зокрема зазначає, що південна межа території дослідження проходить від 

«…Заліщиків в обхід з півдня Хотинського пасма на м. Могилів-Подільський» (с. 56). Разом з 

цим, на карті-схемі (рис. 1.1.) південна межа від Заліщиків чітко зазначена автором по 

північній частині Хотинської височини, тобто вздовж правого берега Дністра. То ж де 

помилка? Тепер стосовно західної (північно-західної) межі Придністерського Поділля. 

Автором вона не означена, проте, виходячи з окреслення північної межі Придністерського 

Поділля (с. 55), можна розуміти, що західна межа знаходиться, починаючи від «низов’їв 

Стрипи». Разом з цим, при окресленні меж Західноподільського Придністер’я (с. 56), як 

частини «лівобережної території Придністерського Поділля», автор західну межу веде на 75 

км західніше, ніж від Стрипи, - тобто від Черче (межиріччя Свіру-Гнилої Липи). Правда єдина 

фраза, що дає підстави для такої думки є досить сумнівної якості: «На сході (авт.: слід 

розуміти Західноподільське Придністер’я) межує з товтровим кряжем границя проходить по 

смузі Черче-Нігин-Вербка-Привороття-Кульчіївці-Китайгород» (с. 56). Отже, тут виникає три 

головних питання, - чи доцільно взагалі виділяти як окремий регіон територію 

Придністерського Поділля?, територія Хотинської височини є складовою Придністерського 

Поділля?, чи варто диференціювати лівобережжя Придністерського Поділля на  

Західноподільське і  Східноподільське Придністер’я? 

Стосовно відповіді на перше і друге питання, то нам здається, що таке поняття як 

“Придністерське Поділля” має право на життя, де відповідною складовою має бути  

Хотинська височина, з позицій фізико-географічного районування, - територія Прут-

Дністровської височинної області (Національний атлас України, 2007). Така позиція 

кореспондується з геоморфологічним районуванням території Волино-Подільської області 

пластово-денудаційних височин (Національний атлас України, 2007). Додатковим 

ґрунтознавчим аргументом тут може слугувати наявність чорноземів типових у Прут-

Дністерському межиріччі, які зафіксовані на багатьох картах грунтів, в тому числі на карті-

схемі грунтового покриву (с. 21). У зв’язку з таким підходом постає питання перегляду схеми 

фізико-географічного районування західної частини України.  

Стосовно диференціації лівобережного Придністерського Поділля на  

Західноподільське і Східноподільське Придністер’я. Загальне для автора принципове 

зауваження, побажання до п. 6.1. – поняття «Придністерське Поділля», «Західноподільське 

Придністер’я», «Східноподільське Придністер’я» - це комплексні регіональні поняття, 

відповідно цілий ряд дослідників, - ландшафтознавців, фізико-географів, геокомпонентних 

фахівців намагались оптимізувати схему комплексної диференціації західної частини України, 

що знайшло свій відбиток на картах фізико-географічного районування України. Створювати 

окремі регіони «під себе», свою регіональну зацікавленість навряд чи доцільно, адже тоді 

ніколи у нас географів не буде спільного знаменника, певної сталості, а стабільність, 

фундаментальність в географічній науці вкрай необхідні.  

6.2. Автор у розділі 3 в багатьох випадках використовував не сучасні, застарілі наукові 

джерела, подекуди такі ж поняття, деякі посилання на джерела інформації є неправильними. 

Так, наприклад, замість використання геоботанічного районування України 1962-1977 рр. є 

суттєво новіші схеми такого районування (Дідух, Шелях-Сосонко, 2003;  Нац. атлас України, 

2007). Аналогічно, у Національному атласі України (2007) опубліковано значно більш новішу 

структурну гідрогеологічну карту-схему України, ніж використані джерела 1961 р. і 1972 р. у 

автора дисертації. Поняття «Український кристалічний щит» давно замінене на «Український 

щит». Перше посилання (49, с. 46) у підрозділі 3.1. («Геологічна будова») є явно 

неправильним, аналогічно помилковим є посилання 106 (с. 46).  



 

 

Подані в таблиці 3.6 гідротермічні коефіцієнти розраховані невідомо за який проміжок 

часу, окрім цього вони не є середніми багаторічними значеннями, відповідно їх 

репрезентативність для досліджуваного регіону є вкрай низькою.  

Дуже суттєвим недоліком даної роботи є те, що автор, працюючи з грунтами, - 

«дзеркалом ландшафту», повністю проігнорував комплексний, ландшафтний підхід до 

розгляду навколишнього природного середовища. Скоріш за все, якби цього не було, то не 

існувало б і цілого ряду вище зазначених зауважень та побажань фізико-географічного 

характеру. 

7. До розділу 4.  

Розглядаючи конкретні грунтові розрізи території дослідження, зокрема особливості їх 

макрорельєфу, автор застосував такі геоморфологічні поняття як «Придністерська височина» 

(с. 76-78) і «Придністровська височина» (с. 79-80). По відношенню до території дослідження 

такі поняття не зовсім є коректними, адже поняття «Придністровська височина» здебільшого 

прийнято (Нац. атлас України, 2007) застосовувати по відношенню до території Молдови. 

Окрім цього, поняття «Придністровська височина», як частина Подільської височини, що 

поширена у межиріччі Збруча-Калюса (Геогр. енциклопедія України, 1993), не стосується 

трьох найбільш західних модальних ділянок території дослідження («Борівці», «Синьків», 

«Олексинці»). Звідси висновок: в якості макрорельєфу для ключа «Борівці» є Хотинська 

височина, для решти ключів («Олексинці», «Синьків»,  «Гуменці», «Велика Слобідка») - 

Подільська височина. Проте, для ключів «Гуменці» і «Велика Слобідка» в якості 

макрорельєфу не буде помилкою вважати «Придністровську височину». 

На окрему увагу в розділі 4 заслуговує таблиця 4.3. і коментарі автора до неї. В таблиці 

наводяться цифрові дані щодо трьох параметрів: «ступеня росту грунту вверх», «вихідної 

потужності материнської породи» та «потужності сучасного грунту». Перше поняття є 

незрозумілим, адже, по-перше, в таблиці наводяться абсолютні значення щодо «росту 

грунту», а не оціночні значення, тобто наведені дані не характеризують ступінь «росту 

грунту», по-друге, в тексті дисертації методика визначення «росту грунту вверх» не описана. 

Відповідно розрахунки такого параметра як «потужність сучасного грунту» залишаються не 

зрозумілими. Інше тут, - поняття «вихідна потужність материнської породи» в тексті не 

аналізується, відповідно воно може трактуватись як завгодно, звідси некоректність його 

застосування.  

На сторінках 83 і 84 у таблицях 4.1 і 4.2 наведені морфометричні показники чорноземів 

типових для Придністерського Поділля, однак не зовсім зрозумілою є принципова різниця 

між ними. Тобто табл. 4.1. є інтегральною по відношенню до табл. 4.2 ? Якщо так, то тоді це 

треба було зазначити у назві таблиці. 

Зауваження до дисертації загального характеру 

1. Досліджувані грунти в об’єкті дисертаційної роботи та в інших місцях роботи (с. 32, 

45) віднесені до лісостепової зони України, однак з позицій сучасного фізико-географічного 

районування (Удосконалена схема…, 2003; Нац. атлас України, 2007) територія, яка була 

охоплена дослідженнями, належить до широколистянолісової зони, територія ж 

Придністерського Поділля знаходиться як у широколистянолісовій зоні, так частково і у 

лісостеповій зоні.  

2. За логікою в дисертації мали б порівнюватись параметри, які загалом характерні 

для чорноземів типових і параметри саме для території Придністерського Поділля. Це б дало 

можливість окреслити специфіку чорноземів типових досліджуваної території, але цього в 

роботі, на жаль, немає. 

3. Масова відсутність посилань на джерела інформації як в розділі 1, так і загалом 

в дисертаційній роботі (приклади з наступних фраз: «поширене твердження про деградацію, 

проградацію і стабільний стан чорноземів, перехід їх в сірі лісові грунти і навпаки» (с. 11), - 

хто автор такого твердження?, коли воно з’явилося?); «окремі автори відмічають, що немає 

цілісної теорії аерогенної еволюції чорноземів…» (с. 10), - які це автори?, коли це 

зазначалось?); «Нові публікації по грунтах Поділля є в роботах Г.О. Андрущенка, М.І. 



 

 

Полупана, Д.І. Ковалишин, Ф.П. Топольного, В.С. Вахняка» (с. 42), - про які конкретні роботи 

йдеться?, коли вони були опубліковані? 

наявність певних авторів у списку літератури за відсутності згадування про них в 

тексті дисертації (приклад: автори Соколова Т.А., Туев Н.А, с. 197); 

відсутність належної культури посилання на автора інформації (приклад: «Детальну 

характеристику порівняльно-географічного методу дали Герасімов І.П. і Глазовська М.А…» 

(с. 19), однак треба було б: «Детальну характеристику порівняльно-географічного методу дали 

І.П. Герасімов і М.А. Глазовська …»). 

4. У висновках (с. 179) вказівка на приналежність досліджуваного регіону до типів 

ландшафтів є, але в тексті у розділі 3 («Умови грунтотворення») цьому місця не знайшлося, 

що безумовно неправильно. 

5. Застосований автором понятійно-термінологічний апарат подекуди характеризується 

помилковістю, наприклад: 

в дисертації й авторефераті замість поняття «поліхронний» у автора застосоване 

поняття «поліхромний» (с. 4); 

явно помилковим є поняття «Подільське Поділля» (с. 40); 

в тексті роботи мало б бути: р. Немия, але не Немія (с. 55); 

треба б не «гребнеподібний», а «гребенеподібний» (с. 58). 

6. Список використаної літератури загалом сформований правильно, проте до нього є 

цілий ряд дрібних зауважень (пункти: 8, 10, 11, 12, 20, 26, 39, 41, 43, 46, 55, 58, 64, 66, 68, 69, 

71, 77, 107, 108, 123, 126, 142, 144, 153, 165). 

         Загальний висновок. Не дивлячись на наявність достатньо великої кількості зауважень, 

загалом, подана для відзиву дисертація є завершеним науковим дослідженням і в головному 

відповідає вимогам, що ставляться до змісту та оформлення кандидатських дисертацій. 

Головно, що дисертант отримав новий фактичний матеріал, освоїв спеціальні методики 

проведення наукових досліджень, зумів проаналізувати фактичний матеріал і зробити важливі 

висновки. Існує сподівання, що у своїй подальшій науковій діяльності дослідник врахує 

зазначені зауваження. З огляду на здійснене автором, наявні здобутки теоретичного і 

практичного характеру, характер опублікованих праць, а також масштаби і різноманіття 

польових і лабораторних робіт, виконаних дослідником, вважаю, що автор дисертації, Андрій 

Сергійович Лісовський, заслуговує присудження наукового  ступеня  кандидата  географічних  

наук  зі  спеціальності  11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. 
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