
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Бідолаха Дмитра Ілліча на тему: 
«Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених 

насаджень в населених пунктах України», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 

за спеціальностями 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та
06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Актуальність теми. Зелені насадження населених пунктів є за своєю 
суттю найбільш наближеним до природного оселищем в середині повністю 
штучної міської екосистеми. Підсвідомий потяг до природи в умовах міст 
реалізується людиною в більшості випадків саме через створення зелених 
насаджень, які крім психологічного відпочинку дають також можливість 
покращити функціональний стан людини завдяки більш комфортному та 
екологічному середовищу в них. Тому при веденні зеленого господарства на 
перше місце виходить формування оптимальних для даного антропоценозу 
структури зелених насаджень, співвідношення їх елементів та стійкості в 
даних екологічних умовах, а для реалізації цього необхідними є науково- 
обґрунтовані методи впорядкування зелених насаджень. Ось чому, завдання, 
які вирішені в представленій роботі мають високу актуальність з наукових 
позицій та суттєве практичне значення.

Важливо, що хоча робота і базується на чинних нормативних докумен
тах щодо інвентаризації зелених насаджень, але в ній на основі багаторічних 
наукових досліджень обґрунтовано доцільність використання в процесі впо
рядкування зелених насаджень сучасних технологій дистанційного зондуван
ня Землі, що вказує вже на інноваційний характер представленої роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта
ційна робота Бідолаха Д.І. виконана в рамках таких науково-дослідних робіт: 
«Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з 
покращення їх стану» (номер державної реєстрації 0115Ш03384, 2015-2019 
рр.), «Розробити науково-методичне забезпечення розвитку інвентаризації 
лісових ресурсів» (номер державної реєстрації 0118Ш00292, 2018-2020 рр.), 
«Розробка практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації насад
жень ландшафтів мегаполісів» (номер державної реєстрації 0118Ш00308, 
2020 р.), «Розробка наукового та інформаційного забезпечення сталого 
розвитку сільської місцевості західного регіону України» (номер державної 
реєстрації 0108Ш 08826,2006-2010 рр.), до виконання яких автор залучався як 
відповідальний виконавець окремих розділів.
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Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем розроблено 
теоретико-методологічні і технологічні засади системи впорядкування зеле
них насаджень на підставі вдосконалення методів їх інвентаризації, обліку і 
моніторингу у межах населених пунктів України. Наукову новизну містять 
такі основні результати досліджень: технологічні рішення для визначення 
базових показників зелених насаджень (висоти і горизонтальної проекції 
крони рослин, зімкнутості насаджень, площі та стану газонів) з використанням 
безпілотного літального апарата та для спрощення розрахунку балансу 
території; базові принципи та вимоги до електронної системи впорядкування 
зелених насаджень; концепція цифрової трансформації інформації про стан 
зелених насаджень та підходи щодо її практичної реалізації; технологічні 
зміни до інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах 
України із залученням можливостей використання методів дистанційного 
зондування Землі.

За результатами досліджень удосконалено автоматизацію оцінки 
видового та якісного складу зелених насаджень завдяки інтерпретації 
отриманих польових матеріалів за допомогою ГІС, систем автоматизованого 
проектування та сучасних комп’ютерних програм.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Розроб
лені здобувачем засади впорядкування зелених насаджень і практичні 
рекомендації щодо використання технології і методики їх інвентаризації з 
використанням сучасних технологій впроваджено у розроблення проектів 
благоустрою, реконструкції, розвитку, утримання та організації території 
об’єктів зеленого будівництва на території Тернопільської області. Практичні 
рекомендації щодо впорядкування зелених насаджень реалізовано при 
реконструкції скверу імені Устима Голоднюка та впорядкування зелених 
насаджень міського скверу по вул. Тернопільська у м. Бережани, а також при 
реалізації ландшафтних і архітектурно-будівельних проектних пропозицій в 
проекті реконструкції і благоустрою парку імені І. Франка у м. Чортків 
Тернопільської області.

Важливим практичним застосуванням результатів наукової роботи є 
використання отриманих результатів досліджень у навчальному процесі при 
викладанні дисциплін «Інвентаризація садово-паркових об’єктів», «Садово- 
паркове будівництво», «Організація виробництва у садово-парковому госпо
дарстві» для підготовки студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 206 
«Садово-паркове господарство» у Відокремленому підрозділі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 
агротехнічний інститут».
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен

дацій виробництву, які сформульовані в дисертації. Представлені в роботі 
результати досліджень здобувана, зроблені висновки і пропозиції виробництву 
обґрунтовані достатнім об’ємом дослідних матеріалів, належно методично 
опрацьовані та добре проаналізовані. Використані методики відповідають 
завданням досліджень. Отримані результати добре висвітлені в наукових 
публікаціях, апробовані на науково-технічних конференціях, а також вже 
впроваджуються у виробництво (є акти впровадження від Тернопільського 
обласного управління екології та природних ресурсів, Бережанської 
міськради, Чортківської міськради, Бережанського агротехнічного інституту).

Достовірність отриманих результатів базується на правильно вибра
ному методичному підході і належній кількості дослідних об’єктів, які 
охоплюють весь спектр лісорослинних умов регіону досліджень, на 
застосуванні сучасних інформаційних технологій та на відповідності суті 
досліджень до поставлених завдань. Отримані результати викладені у вигляді
12 загальних висновків і 8 пропозицій виробництву. Вони належно 
аргументовані в тексті дисертації, не суперечать існуючим положенням 
лісівничої науки та озеленення, в достатній мірі апробовані і опубліковані, а 
тому їх достовірність не викликає сумнівів.

Повнота висвітлення матеріалів дисертації. Основні положення 
дисертаційної роботи опубліковані в 53-ти наукових працях, з яких: 1 
монографія у співавторстві, 6 статей в наукових фахових виданнях України,
13 статей у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних 
наукометричних баз даних, 2 статті в наукових виданнях інших держав, З 
статті в інших виданнях, 5 патентів на корисну модель, та 5 науково- 
методичних рекомендацій, а також були представлені на 18-ти конференціях. 
Всі представлені в дисертації матеріали висвітлені в цих публікаціях.

Ідентичність автореферату дисертації. Представлений автореферат 
дисертації в належній мірі відповідає її змісту і тексту, а, за своєю суттю, є 
тезисним викладом дисертаційної роботи.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з української та 
англійської анотацій, списку опублікованих праць, переліку умовних позна
чень, вступу, 6-ти розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 
використаних джерел і додатків. Викладена на 514 сторінках комп’ютерного 
тексту, в тому числі основний текст -  на 309 сторінках, які містять 17 таблиць 
і 58 рисунків.

Аналіз основних положень і результатів дисертаційної роботи.
В анотаціях (українською та англійською мовами) викладено актуаль

ність, методологію, суть та напрямок проведених досліджень, основні



отримані результати, підготовлені пропозиції виробництву, ключові слова та 
список опублікованих праць за темою дисертації. Відзначимо добру їх 
структурованість та лаконічність викладу.

Зауваження:
1. На сторінці 4 вказано, що розроблені здобувачем рекомендації 

впроваджено на території Тернопільської та Івано-Франківської 
областей, але в тексті йде мова про о б ’єкти в Івано-Франківській, 
Київській і Тернопільській областях -  це потребує пояснення.

2. На сторінці 7 йде мова про необхідність розробки спеціалізованої 
геоінформаційної системи впорядкування зелених насаджень -  то це 
мається на увазі спеціалізовані шари ГІС, чи спеціалізоване (нове?) 
програмне забезпечення?

3. Не зрозуміло, чому здобувач не використовує в англійській назві 
роботи термін inventory?

У вступі висвітлено: актуальність теми, її зв’язок із науковими програ
мами, планами і темами, розкрито мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
досліджень. Також вказана наукова новизна і практичне значення отриманих 
результатів, особистий внесок здобувана, апробацію результатів та публікації. 
Відмітимо добру апробацію результатів досліджень і дотримання вимог щодо 
обсягу роботи та її оформлення.

Зауваження:
1. Рахуємо невдалим визначення об ’єктом досліджень cuq/пему впоряд

кування зелених насаджень, бо в роботі не вивчалися особливості її 
організації, а досліджувалися методики інвентаризації.

У першому розділі дисертації за результатами аналізу наукової літерату
ри та відомчих даних на 65 сторінках глибоко висвітлено сучасний стан та 
методологічні засади впорядкування зелених насаджень. Зроблено висновки 
щодо перспективності та актуальності обраних напрямків досліджень для 
зеленого господарства України, підібрано методичні шляхи його 
вдосконалення. Відзначимо достатню глибину аналізу нової та іноземної 
літератури та добре охоплення вітчизняних науковців цієї наукової галузі.

Зауваження:
1. На жаль, в огляді літератури не завжди суть викладеного матеріалу 

повністю відповідає назві підрозділу. Наприклад, в підрозділі 1.1.2 
викладено великий о б ’єм різнопланової інформації інвентаризації, 
моніторингу та благоустрою зелених насаджень, закінчується він 
констатацією потреби в поліпшенні якісного складу зелених 
насаджень, а висновків щодо методологічних основ впорядкування

•узелених насаджень (це назва підрозділу) майже немає!?
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2. Термінологія огляду літератури також викликає питання — чи 
терміни облік, інвентаризація, впорядкування, моніторинг, оцінка 
стану зелених насаджень це все синоніми, чи здобувач трактує їх як 
окремі терміни? Наприклад, на с. 66 вказано, що інвентаризація це 
складова впорядкування зелених насаджень і з цим можна 
погодитися, а як щодо інших термінів.

У другому розділі роботи детально (ЗО с.) обґрунтовані теоретико- 
методологічні та методичні основи інвентаризації та впорядкування зелених 
насаджень на базі сучасних інформаційних технологій. Відмітимо новий 
системних підхід до впорядкування зелених насаджень, детально викладену 
методику інвентаризації, зокрема -  з використанням БПЛА, та інтерпретації 
даних ДЗЗ.

Зауваження:
1. Основна частина розділу присвячена використанню сучасних 

інформаційних технологій для картування зелених насаджень, а 
методики оцінки їх стану викладені фрагментарно. Тому виникає 
питання, чи пропонуються нові методики для оцінки саме стану 
зелених насаджень, адже він і є основою їх впорядкування?

У третьому розділі дисертаційної роботи на 24 сторінках викладено опис 
природно-кліматичних умов та експериментальної бази досліджень. Здобувач 
доцільно навів класифікацію природних умов України за будівельними 
нормами, дав короткий аналіз стану зелених насаджень дослідних об’єктів, а 
також -  свої напрацювання в методиці їх інвентаризації. Відзначимо добрий 
аналіз зелених насаджень дослідних об’єктів та їх розподіл за призначенням.

Зауваження:
1. При аналізі природно-кліматичних умов зелених насаджень не згада

но про вплив інфраструктури населених пунктів на ці умови: підви
щення температури за рахунок опалення будинків, збільшення світ
лового дня за рахунок стаціонарного освітлення, зменшення освітле
ності і температури за рахунок затінення, а згідно наших дослід
жень це суттєво впливає на всі показники зелених насаджень?

2. Без сумніву, включення об ’єктів ПЗФ до зелених насаджень обмеже
ного користування має свою логіку, але як свідчать отримані 
здобувачем результати найбільшою є частка зелених насаджень 
доброго стану в зелених насадженнях загального, а не обмеженого 
користування, то чому зроблено такий висновок?

У четвертому розділі дисертації детально (на 76 сторінках) представлено 
обґрунтування технології інвентаризації зелених насаджень, використання 
сучасних інформаційних технологій для удосконалення існуючої технології
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інвентаризації зелених насаджень та апробацію удосконаленої технології 
інвентаризації зелених насаджень. Встановлено, що ефективність використан
ня БПЛА для інвентаризації зелених насаджень не поступається існуючим 
методикам їх інвентаризації. Відмітимо, що запропонована схема організації 
інформаційних потоків у системі впорядкування зелених насаджень за 
допомогою ГІС має всі підстави для впровадження в практику.

Зауваження:
1. Детально розроблена та успішно апробована методика 

інвентаризації зелених насаджень з використанням БПЛА без 
сумніву має перспективи і, на нашу думку, вже в найближчому 
майбутньому буде основною для цих робіт. Але в тексті дисертації 
мало уваги приділено методиці визначення стану зелених насаджень 
— вона опрацьована тільки для газонів. Зрозуміло, що з допомогою 
БПЛА можна визначити наявність, наприклад, дупла чи гнилі в 
стовбурі, але це вже зовсім інша методика та о б ’єми робіт, то чи 
можна і чи доцільно це робити?

2. Так само більше хотілося-би прочитати за методологію призначен
ня заходів з ведення садово-паркового господарства, що власне є 
результатом їх впорядкування?

У п’ятому розділі (42 с.) наведено запропоновані здобувачем обґрунту
вання системи впорядкування зелених насаджень, методологію формування 
геоінформаційної моделі даних зелених насаджень, підходи до моделювання 
просторової організації насаджень з метою їх впорядкування та електронну 
систему впорядкування зелених насаджень. Зроблено висновок, що форму
вання єдиної системи інформаційного забезпечення впорядкування зелених 
насаджень дасть можливість відкрити загальний доступ до стану зелених 
насаджень в населених пунктах України. Відзначимо дуже детальний опис 
тематичних шарів для геоінформаційної бази даних зелених насаджень.

Зауваження:
1. З тексту дисертації не зовсім зрозуміло, чому при назві розділу 

«Технологічні засади впорядкування зелених насаджень» в ньому йде 
мова про систему впорядкування зелених насаджень та відповідну 
термінологію ?

2. Утруднює розуміння тексту дисертації наявність великої кількості 
нових термінів. Наприклад, викликає нерозуміння суть і особливо — 
доцільність геометричного моделювання зелених насаджень (с. 263). 
Для чого моделювати вигляд зелених насаджень якимись матема
тичними чи геометричними способами, якщо є реальний їх вигляд за 
даними ДЗЗ?
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3. Потребує також пояснення в чому відмінність схеми організаційної 

структури ЕСВЗН (рис. 5.16) від стандартної схеми функціонування 
баз даних?

У шостому розділі дисертації (59 с.) подані прикладні рішення щодо 
впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України, особливо з 
моніторингу урболандшафтів та автоматизації ведення документації з обліку 
зелених насаджень. Встановлено, що оцінювання вартості зелених насаджень 
повинно виконуватись в системі їх впорядкування з врахуванням механізму 
компенсації завданої урболандшафтам шкоди і для направлення коштів на 
потреби відновлення їх функціональності. Пропонується цілий ряд нових 
термінів: «Екосистемні послуги зелених насаджень», «Екосистемна продукція 
зелених насаджень», «Баланс екосистемних послуг зелених насаджень» і 
«Екосистемні індикатори зелених насаджень».

Зауваження:
1. Не зовсім зрозуміло для чого рекомендується провести уніфікацію та 

оцифрування польових відомостей при інвентаризації зелених 
насаджень і про які саме відомості йде мова  —  про вже наявні, чи про 
ті, які будуть отримані в майбутньому? Адже в попередніх розділах 
роботи власне і йшла мова про всі методологічні та технологічні 
особливості впорядкування зелених насаджень.

2. Хочеться також уточнити позицію здобувача щодо однакової 
нормативної відновної вартості однієї рослини зелених насаджень 
не залежно від породи, її форми (дерево чи кущ) та способу 
відновлення (табл. 6.6). Чи відповідає це сучасним тенденція в 
садово-парковому господарстві?

Висновки (12 пунктів) містять узагальнені результати аналізу 
досліджень здобувача і відповідають викладеному в дисертації матеріалу.

Зауваження:
1. На жаль, висновки часто носять декларативний характер -  наприк

лад те, що кінцевою метою проведеного дослідження є формування 
національної системи впорядкування зелених насаджень. То це 
підготовлена Концепція її запровадження ...?

Рекомендації виробництву (3 пункти) вирішують окремі проблеми 
запровадження технологій дистанційного оцінювання показників зелених 
насаджень.

Зауваження:
1. Так само, як і у  висновках, дуже слабким є параметральне наповнення 

рекомендацій -  види БПЛА, висота сканування, перелік шарів ГІС, 
формат растрових та векторних зображень і т.п.?



Список використаних джерел складений у відповідності до існуючих 
вимог. Він включає 354 джерел і більшість з них -  за останні роки. В списку 
подані джерела щодо всіх питань, які розглядаються в дисертаційній роботі.
Зауважень немає.

В додатках (119 с.) представлено: список опублікованих праць за темою 
дисертації; аналіз результатів досліджень щодо розрахунку вартостей 
створення екосистемних послуг, виконаний за оглядом літературних джерел; 
параметри, які можливо досліджувати за допомогою матеріалів ДЗЗ для 
використання у процесі впорядкування зелених насаджень; вплив технічних 
параметрів БПЛА на процес аерофотозйомки зелених насаджень; основні 
технічні параметри квадрокоптера DJI Phantom 4; приклади інтепретації даних 
ДЗЗ; загальні характеристики об’єктів дослідження; реєстр об'єктів 
благоустрою за результатами дослідження; місця розташування об’єктів 
дослідження; основні картографічні матеріали досліджень і фотообстеження; 
процес реалізації проектних пропозицій для об’єкта №10 «Сквер ім. Устима 
Голоднюка» у м. Бережани; зведена характеристика експериментального 
матеріалу; список підготовлених дисертантом проектів; окремі результати 
вимірювань; класифікація елементів озеленення за дослідними ділянками; 
список посилань на підготовлені електронні карти зелених насаджень; реєстр 
об'єктів благоустрою зеленого господарства міста/селища Бережани станом на 
04.05.2020; фрагмент кошторису для встановлення відновної вартості зелених 
насаджень на території Чортківської міської ради Тернопільської області; 
Концепція запровадження системи впорядкування зелених насаджень в 
населених пунктах України та акти впроваджень результатів докторської 
дисертації.

Зауваження -  в додатках Ж  і К  немає назв.

Загальний висновок
Дисертаційна робота Дмитра Ілліча Бідолаха на тему „Теоретико- 

методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в 
населених пунктах України“ за структурою та науковим змістом відповідає 
паспортам спеціальностей 06.03.02 “Лісовпорядкування та лісова таксація” і
06.03.01 “Лісові культури та фітомеліорація”. Поставлені програмні завдання 
досліджень розкриті. Відповіді на них достатньо обґрунтовані і 
підтверджуються належним обсягом зібраного матеріалу і якісно зробленим 
аналізом. Наведені висновки відповідають меті та завданням роботи, логічні і 
обґрунтовані. Дисертація оформлена та ілюстрована відповідно з вимогами, 
текст викладений літературною мовою і зрозуміло. Наукові публікації 
здобувача підтверджують високий рівень досліджень, а висвітлення в них
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основних положень дисертації -  достатнє. Зміст автореферату відповідає 
змісту дисертаційної роботи.

Виявлені в процесі ознайомлення з дисертаційною роботою недоліки і 
окремі упущення не суттєво впливають на науковий рівень роботи, зроблені 
висновки і підготовлені пропозиції виробництву. Успішне вирішення постав
лених завдань свідчить про належну фахову підготовку здобувана, його вміння 
планувати експеримент, проводити дослідження та аналізувати їх результати.

Вищевикладене дозволяє заключити, що робота Бідолаха Дмитра Ілліча 
на тему «Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування 
зелених насаджень в населених пунктах України» є самостійною і завершеною 
науковою працею, при виконанні якої отримані нові наукові результати, 
використання яких сприятиме більш ефективному обліку зелених насаджень 
України.

Враховуючи актуальність теми, наукову новизну одержаних 
результатів, обсяг проведених досліджень, наукове і практичне їх значення, 
вважаю, що дисертаційна робота на тему «Теоретико-методологічні та техно
логічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах 
України» відповідає вимогам п. 10 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року № 567, а її автор Бідолах Дмитро Ілліч заслуговує присудження 
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями
06.03.02 “Лісовпорядкування та лісова таксація” і 06.03.01 “Ліссцзі культури та 
фітомеліорація”.

Офіційний опонент, 
доктор сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, 
професор кафедри лісознавства 
Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»


