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Актуальність теми. В умовах глобальної зміни клімату особливого 

значення набуває проблема збереження біорізноманіття. У зв’язку з цим 

перед лісовим господарством постають нові виклики та завдання щодо 

оцінювання екологічного, лісівничого та ресурсного потенціалу лісових 

насаджень у різних регіонах країни. 

Вирішення цих завдань потребує глибокого вивчення особливостей 

росту та продуктивності лісових насаджень господарсько цінних деревних 

видів, яким, зокрема, є дуб звичайний (Quercus robur L.). У сучасних умовах 

існує гостра потреба в проведенні ґрунтовних досліджень таких деревостанів 

на регіональному рівні з урахуванням особливостей їхнього формування та 

поширення. 

Зважаючи на зазначене, дослідження І. Д. Іванюка щодо сучасного 

стану, особливостей поширення, росту й продуктивності, оцінювання 

ресурсного потенціалу дубових насаджень Правобережного Полісся України 

з метою збереження їхнього біорізноманіття, підвищення продуктивності та 

біологічної стійкості в умовах зміни клімату, а також удосконалення 

наукових засад їхнього відновлення та вирощування є актуальними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проведено в рамках тематичного плану науково-дослідних робіт 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Поліського національного університету, в яких автор був виконавцем або 

керівником: «Вивчення стану та продуктивності насаджень дуба звичайного в 

умовах Житомирської області» (номер державної реєстрації 0108U011054); 

«Особливості лісовідновлення дуба звичайного в умовах Центрального та 

Західного Полісся» (номер державної реєстрації 0111U007676); «Вивчити 

агроекологічний стан ґрунтового покриву Полісся та розробити стратегію 

удосконалення управління продуктивністю лісоаграрних ландшафтів» (номер 

державної реєстрації 0104U006127); «Мисливствознавство, захист лісу та 

вирощування стійких насаджень в умовах Житомирщини з використанням 

засобів механізації лісогосподарських робіт» (номер державної реєстрації 

0115U006735), а також у межах спільного українсько-білоруського науково-

дослідного проєкту за темою: «Лісівничо-екологічний потенціал дібров 

Полісся в умовах змін клімату» (номер державної реєстрації 0117U002911). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає в тому, що автором уперше для умов 

Правобережного Полісся України отримано кількісну оцінку лісівничо-

екологічного потенціалу дубових деревостанів, динаміки відновлення 



флористичного складу та ценотичної будови дубових фітоценозів у свіжих і 

вологих сугрудах після головних рубок, динаміки радіального приросту дуба 

звичайного; виявлено основні патологічні процеси, зумовлені антропогенним 

впливом і зміною клімату; розраховано об’єми фітомаси та щільності 

депонованого в ній вуглецю; визначено сучасні тенденції скорочення площі 

дубових деревостанів і неповного використання ними лісорослинного 

потенціалу лісових ділянок; науково обґрунтовано можливість розширення 

площ дубових насаджень у регіоні досліджень. 

Набули подальшого розвитку: методичні підходи щодо оцінювання 

стану та продуктивності дубових деревостанів; дані щодо їхнього поширення 

та лісотипологічного аналізу; уявлення про динаміку основних рослин-

едифікаторів типів лісорослинних умов після проведення суцільних рубок 

головного користування; оцінювання лісопатологічного стану дубових 

деревостанів та основних патологічних процесів, які в них відбуваються; 

теоретичні засади та практичні рекомендації щодо відтворення дубових 

деревостанів в умовах свіжих і вологих сугрудів Правобережного Полісся. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. За 

результатами проведених досліджень здобувачем запропоновано відповідні 

рекомендації щодо збереження та відтворення дубових насаджень 

Правобережного Полісся України. Ці рекомендації впроваджують у 

виробничій діяльності лісогосподарських підприємств Житомирської області. 

Окремі науково-теоретичні положення дисертаційного дослідження 

І. Д. Іванюка використовують у навчальному процесі під час викладання 

відповідних дисциплін. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій виробництву, які сформульовані в дисертації. 

Обґрунтованість основних положень дисертації, висновків і рекомендацій 

виробництву підтверджується використанням апробованих 

загальноприйнятих методик, а також правильно визначеними метою та 

завданнями, об’єктом і предметом досліджень. 

Достовірність отриманих результатів зумовлена достатнім обсягом 

теоретичних та експериментальних даних, застосуванням методів 

математичної статистики, кореляційного та регресійного аналізів. 

Повнота висвітлення матеріалів дисертації. Основні положення та 

результати досліджень опубліковано загалом у 35 наукових працях, з яких 

одна монографія, 7 статей – у наукових фахових виданнях України, 

11 статей – у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, одна стаття – у науковому виданні, 

включеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 3 статті – у 

наукових виданнях інших держав, одна стаття – в інших наукових виданнях 

та 11 матеріалів наукових доповідей на всеукраїнських і міжнародних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

(українською та англійською мовами), переліку умовних позначень і 

скорочень, вступу, шести розділів, висновків, рекомендацій виробництву, 



списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 431 сторінку, робота містить 86 рисунків і 35 таблиць. Список 

використаних літературних джерел налічує 368 найменувань, з яких 92 –

латиною. 

Тема дисертаційного дослідження І. Д. Іванюка є актуальною, предмет 

та об’єкт, мета й завдання досліджень відповідають назві, а їхнє вирішення 

дало змогу одержати теоретичні та практичні результати. 

Вступ. Здобувачем визначено актуальність проведених досліджень, 

мету й основні завдання роботи, наведено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, відзначено особистий внесок, а також 

кількість наукових праць, у яких висвітлено результати проведених 

досліджень. 

Зауваження: 

1. У Вступі відсутня інформація стосовно структури та обсягу 

дисертації, які необхідно було навести відповідно до вимог. 

Аналіз основних положень і результатів дисертаційної роботи. 

Розділ 1. «Еколого-лісівнича характеристика дубових лісостанів 

Правобережного Полісся України». Охарактеризовано природно-кліматичні 

умови Правобережного Полісся України. Автором критично проаналізовано 

літературні джерела, що стосуються біологічних, екологічних і лісівничих 

властивостей дуба звичайного та його ролі у формуванні цінних насаджень. 

Частину розділу присвячено питанню сукцесійних змін рослинності на зрубах 

головних рубок, а також у незімкнених лісових культурах і штучних дубових 

насадженнях різного віку. Відображено результати вивчення радіального 

приросту дерев дуба та продуктивності дубових насаджень під впливом 

різних факторів. Зроблено загальний висновок стосовно недостатньо повного 

висвітлення в літературі інформації щодо комплексного підходу під час 

оцінювання лісівничо-екологічного і ресурсного потенціалу дубових 

насаджень Правобережного Полісся України. 

Зауваження: 

1. Неповно проаналізовано біологічні й екологічні особливості дуба 

звичайного. Доцільно було б повніше проаналізувати вітчизняні літературні 

джерела стосовно цього питання. 

2. Невірним є твердження автора, що дуб звичайний є основною 

лісоутворювальною деревною породою в Поліссі, де в лісовому фонді за 

площею суттєво переважають соснові насадження (стор. 44). 

3. Доцільно було б глибше висвітлити особливості відтворення дубових 

насаджень різними способами (природним і штучним), а також навести: 

– роль супутніх порід у формуванні цінних мішаних дубових 

деревостанів; 

– оптимальні схеми змішування й розміщення садивних місць під час 

штучного лісовідновлення; 

– основні лісівничо-таксаційні показники материнських насаджень, що 

найбільшою мірою впливають на появу та успішний подальший ріст 

природного поновлення дуба та інших господарсько цінних порід як під 



наметом лісу, так і на утворених зрубах після проведення суцільних рубок 

(рубок головного користування та суцільних санітарних рубок); 

– господарські заходи, які б сприяли відтворенню цінних дубових 

насаджень та збільшенню їхніх площ, зокрема на ділянках похідних 

деревостанів. 

4. У підпункті 1.3 «Санітарний стан дубових насаджень та його вплив 

на їх продуктивність і стійкість» доцільно було б навести інформацію щодо 

лісівничо-таксаційних показників дубових насаджень, найстійкіших до 

негативного впливу зовнішніх факторів. 

5. Не скрізь по тексту наведено латинські назви деревних і 

чагарникових видів, рослин живого надґрунтового покриву різних рівнів, 

хвороб і комах. 

Розділ 2. «Методологія та методика дослідження». У розділі детально 

описано методичні підходи для вирішення кожного із поставлених завдань і 

подано лісівничо-таксаційну характеристику дослідних об’єктів. 

Зауваження: 

1. Для підкреслення репрезентативності закладених пробних площ 

необхідно було навести їхній розподіл не лише за типами умов 

місцезростання (свіжий і вологий сугруди), а й за типами лісу, групами віку, 

класами бонітету, повнотами, походженням тощо. 

2. Доцільно було б також навести інформацію стосовно належності 

лісогосподарських підприємств регіону досліджень до Центрального й 

Західного Полісся. 

Розділ 3. «Сучасний стан, структура та лісівничо-таксаційна 

характеристика дубових деревостанів Правобережного Полісся». За 

результатами аналізу матеріалів лісовпорядкування та матеріалів останнього 

обліку лісового фонду представлено територіальний розподіл дубових 

деревостанів у лісовому фонді Правобережного Полісся України в розрізі 

адміністративних областей; розподіл дубових насаджень за типами умов 

місцезростання, походженням, віком, часткою дуба в складі насаджень, 

класами бонітету, повнотами. Наведено середні таксаційні показники дубових 

насаджень. Зроблено висновки про можливість збільшення площі дубових 

насаджень шляхом проведення рубок головного користування, лісовідновних 

рубок і реконструктивних рубок малоцінних молодняків і похідних 

деревостанів із подальшим створенням лісових культур дуба. 

Зауваження: 

1. Доцільно було б навести розподіл площі лісового фонду за 

категоріями земель, типами лісу та за переважаючими породами. 

2. Потребує пояснення подана інформація (рис. 3.2) щодо переважання 

в лісовому фонді насаджень із відносно невеликою участю дуба в складі (до 

4 од.). 

3. У роботі не наведено особливості розподілу площ дубових насаджень 

за класами віку залежно від їхнього походження. Потребує також роз’яснення 

причина розбалансованості площ дубових насаджень за класами віку. 

Необхідно було б глибше висвітлити проблему, пов’язану з оптимізацією 



вікової структури лісового фонду дубових насаджень. 

4. Хибним є твердження автора, що середньовікові насадження є 

найпродуктивнішими (стор. 121). 

Розділ 4. «Динаміка фіторізноманіття та екологічний потенціал 

дубових деревостанів». У розділі наведено інформацію щодо: динаміки 

фіторізноманіття (рослинних угруповань і подібності флористичного складу) 

на ділянках свіжих і вологих сугрудів після проведення головних рубок; 

еколого-ценотичних груп видів у трав’яно-чагарничковому ярусі дубових 

насаджень; участі видів різних життєвих форм у трав’яно-чагарничковому 

ярусі дубових насаджень. Встановлено, що до 10-річного віку флористичний 

склад і ценотична будова фітоценозів практично відновлюються. У 

подальшому відбувається повне відновлення як флористичного складу, так і 

ценотичної будови дубових фітоценозів. 

Цей висновок є дуже важливим для розуміння складних сукцесійних 

фітоценологічних процесів, що відбуваються в дубових лісах, а також для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Зауваження: 

1. Інформацію щодо динаміки фіторізноманіття й екологічного 

потенціалу дубових деревостанів наведено лише для штучних дубових 

насаджень різного віку. Однак у регіоні досліджень переважають дубняки 

природного походження. Доцільно було б порівняти динаміку флористичного 

складу трав’яно-чагарникового ярусу дубових насаджень різного 

походження. 

2. Назва розділу не повною мірою відповідає змісту викладеного 

матеріалу. Екологічний потенціал дубових деревостанів висвітлено 

недостатньо глибоко. Цей потенціал має враховувати не лише особливості 

ґрунтових умов. Доцільно було б порівняти продуктивність модальних 

дубових деревостанів різного походження з оптимальними (еталонними) 

насадженнями дуба в певних лісорослинних умовах. Це дало б змогу 

об’єктивно визначити ступінь використання лісами лісорослинного 

потенціалу. 

Розділ 5. «Санітарний стан дубових деревостанів та його вплив на 

їх продуктивність і стійкість». У розділі за матеріалами державних 

спеціалізованих лісозахисних підприємств наведено площі дубових 

насаджень, уражених різними хворобами та шкідниками в останні 

десятиріччя, а також оцінено вплив ураження цими шкідниками та 

збудниками хвороб на санітарний стан, екологічні функції та ресурсні 

можливості дубових деревостанів. Акцентовано увагу на необхідності 

здійснення системи заходів щодо оздоровлення дубових насаджень. 

Зауваження: 

1. У тексті відсутні пояснення щодо причин появи осередків 

поперечного раку дуба в насадженнях, а також зменшення площ насаджень із 

осередками трутовиків дуба звичайного (стор. 211). 

2. Для розроблення системи заходів щодо оздоровлення дубових 

лісостанів важливу роль відіграють, зокрема, не тільки суцільні санітарні 



рубки, як вважає автор, а й вибіркові. 

Розділ 6. «Продуктивність дубових деревостанів та їх відтворення». 

У розділі узагальнено дані щодо динаміки середнього й поточного радіальних 

приростів дерев дуба звичайного в насадженнях різних груп віку 

(середньовікових, пристиглих і стиглих насадженнях) в умовах свіжих та 

вологих сугрудів Правобережного Полісся України. Проведено оцінювання 

стану дубових насаджень із використанням коефіцієнтів варіації та чутливості 

радіального приросту. Виявлено закономірності впливу кліматичних умов на 

формування радіального приросту дубових насаджень. Наведено результати 

вивчення біопродуктивності дубових лісів регіону досліджень. 

Запропоновано заходи із відтворення дубових лісів у сучасних екологічних 

умовах.  

Зауваження: 

1. У процесі дослідження динаміки радіального приросту (індексу 

приросту) необхідно було застосовувати відомі методи аналізу часових рядів, 

зокрема періодограмний, спектральний, факторний аналіз. Зазначимо, що на 

величину радіального приросту в певному віці впливають не тільки біологічні 

особливості породи, вік і походження насадження та кліматичні показники, а 

й абсолютні значення приросту 1, 2, 3, 4 роки тому, періодичність 

плодоношення, метеорологічні особливості минулих років, час проведення 

останньої рубки догляду тощо. 

2. Доцільно було б детальніше дослідити особливості формування 

підросту дуба та інших господарсько цінних порід як під наметом лісу, так і 

на утворених зрубах у свіжих і вологих сугрудах з метою розроблення заходів 

щодо їхнього відтворення природним, зокрема насіннєвим, шляхом. 

3. Потребують також детальнішого вивчення особливості росту та 

динаміки продуктивності штучних дубових насаджень регіону досліджень, 

створених у минулі роки за різними схемами змішування й розміщення 

садивних місць. Це дало б можливість уточнити технології штучного 

відтворення дубових лісів і внести відповідні зміни та доповнення до 

нормативних документів, що регламентують діяльність із відтворення 

деревостанів. 

4. Господарська діяльність повинна бути спрямована на ширше 

природнє відтворення лісів, тому доцільно було б навести комплекс 

лісогосподарських заходів, спрямованих на вирощування природних 

високопродуктивних, біологічно стійких дубових насаджень. 

Загальні висновки містять 12 пунктів, які логічно узагальнюють 

результати дисертаційного дослідження, базуються на аналізі 

експериментальних даних та відзначаються послідовністю. 

Зауваження: 

1. У першому пункті висновків автором неправильно вказано площу 

дубових насаджень в регіоні досліджень. 

2. Окремі пункти висновків за змістом є занадто переобтяженими та 

надмірно деталізованими. 

3. Зміст викладеного матеріалу потребує редакційного коригування. 



Рекомендації щодо наукового та практичного використання 

одержаних результатів прийнято для впровадження під час ведення 

господарства в дубових лісах лісогосподарських підприємств Житомирщини. 

Окремі науково-теоретичні положення дисертаційного дослідження 

використовують у навчальному процесі в Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України та в Поліському національному 

університеті. 

Зауваження: 

1. У рекомендаціях доцільно було б глибше висвітлити питання, 

пов’язані з відтворенням дубових насаджень природнім шляхом, звернути 

увагу на необхідність запровадження при цьому диференційованих віків 

стиглості (рубок) для деревостанів, різних за походженням і класами 

бонітету, а також на доцільність внесення відповідних змін і доповнень, що 

регламентують проведення рубок формування і оздоровлення лісів та 

головних рубок. 

Список використаних літературних джерел налічує 368 найменувань, 

з яких 92 – латиною. Список містить публікації вітчизняних та іноземних 

авторів з досліджуваної тематики. 

Зауваження: 

1. Деякі літературні джерела наведено не відповідно до вимог. 

Додатки містять результати польових і лабораторних досліджень. У 

них також представлено акти щодо впровадження результатів досліджень у 

лісогосподарську практику та в навчальний процес. 

Виявлені окремі недоліки і наведені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, зміст сформульованих 

висновків і рекомендацій. 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Іванюка Ігоря Дмитровича на тему «Дубові 

деревостани Правобережного Полісся України та їх лісівничо-

екологічний потенціал» є закінченим науковим дослідженням. Дисертацію 

виконано автором особисто на належному теоретичному рівні. Висновки та 

рекомендації роботи базуються на результатах аналізу значної кількості 

експериментальних даних, які оброблено сучасними математико-

статистичними методами.  

Структуру та зміст дисертації подано в логічній послідовності, вони 

відповідають паспорту спеціальності 06.03.03 – «Лісознавство і лісівництво». 

Автореферат дисертації повною мірою відповідає змісту й основним 

теоретико-методологічним і науковим положенням дисертаційної роботи та є 

її тезисним варіантом. 

Дисертаційна робота містить наукову новизну та має беззаперечне 

теоретичне і практичне значення. Дослідження проведено із застосуванням 

сучасних методичних підходів. Результати досліджень впроваджено в 

практику лісового господарства в дубових лісах Правобережного Полісся 

України та в навчальний процес в Національному університеті біоресурсів і 
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