
 
 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ситник Світлани Анатоліївни 

на тему: «Біопродуктивність, екологічний та енергетичний потенціал 

деревостанів Robinia pseudoacacia L. Байрачного степу України», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 

за спеціальностями 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та  

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» 

 

Актуальність теми. Ліси виконують важливі екологічні функції, на 

регіональному рівні відіграють ключову роль у формуванні безпечного стану 

довкілля, стабілізації балансу вуглецю, нівелюванні водної та вітрової ерозії 

ґрунтів та є джерелами різноманітних ресурсів. Оцінити виконання лісами 

таких системних функцій, як киснепродуктивність, депонування 

атмосферного діоксиду вуглецю та полютантів техногенного походження, 

можливо лише за умови розуміння обсягів надземної фітомаси деревостанів 

головних лісоутворювальних видів, яка продукується й накопичуються 

протягом вегетаційного періоду. Дослідження обсягів і поширення загальних 

запасів надземної фітомаси лісів та депонованого у ній вуглецю відкриває 

можливості вирішувати низку наукових питань екологічного та 

ресурсознавчого характеру.  

Реалізація окреслених завдань зумовлює необхідність підвищення 

точності таксації лісів, отримання достовірної інформації про стан лісових 

насаджень, біопродуктивність і продукцію деревостанів лісоутворювальних 

видів, на основі якої можна розробляти, приймати та реалізовувати 

управлінські рішення, спрямовані на підвищення екологічної ефективності та 

економічної доцільності лісокористування.  

Сучасний стан і структура лісів степової природної зони, їхнє штучне 

походження, незначне різноманіття деревних видів, масштаби техногенної 

трансформації природних ландшафтів, особливості використання деревних 

ресурсів визначають необхідність відповідного наукового супроводу, 

оскільки лісові фітоценози характеризуються складною структурою та 

функціями, необґрунтований вплив на які може викликати незворотні 

деструктивні процеси в екосистемах. 

У зв’язку з викладеним, оцінювання біотичної продуктивності й 

екосистемних сервісів, які надають робінієві деревостани у лісах Байрачного 

степу України, є актуальним механізмом реалізації принципів 

збалансованого ведення лісового господарства. 

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

Дисертаційну роботу Ситник С. А. виконано в рамках науково-дослідних 

робіт «Комплексна екологічна оцінка формування лісомеліоративних 

насаджень в умовах техногенно навантажених урболандшафтів» (номер 

державної реєстрації 0116U004738, 2016–2018 рр.) та «Концепція сталого 

функціонування лісонасаджень Північного Степу України в умовах 

абіотичної трансформації довкілля» (номер державної реєстрації 



 
 

0118U003525, 2018–2020 рр.), до виконання яких здобувачка залучалася як 

відповідальний виконавець та провідний науковий співробітник – виконавець 

окремих розділів. 
Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем проаналізовано 

діяльність державних лісогосподарських підприємств Байрачного степу 
України в межах Дніпропетровської області щодо відповідності 
Гельсінським критеріям сталого управління лісами; визначено природну й 
базисну щільність компонентів фітомаси стовбурів і крон дерев; розроблено 
систему математичних моделей оцінювання надземної фітомаси структурних 
компонентів дерев і деревостанів робінії несправжньоакації у статиці та 
їхньої річної продукції; розраховано конверсійні коефіцієнти компонентів 
надземної фітомаси робінієвих деревостанів; оцінено обсяги надземної 
фітомаси, річної продукції та стік вуглецю у робінієві деревостани в лісах 
державних лісогосподарських підприємств у Дніпропетровській області та 
розроблено інформаційно-довідкові дані щодо фракційного складу надземної 
фітомаси дерев та деревостанів; оцінено акумуляцію неорганічних 
металічних контамінантів у фітомасі деревини та кори стовбурів, листі й 
плодах дерев робінії несправжньоакації в умовах поліелементного 
забруднення ґрунту; побудовано картографічні матеріали акумуляції металів 
в асиміляційній складовій робінієвих деревостанів у лісах Дніпропетровської 
області; отримано показники термодеструкції (теплові ефекти, енергія 
активації, енергоємність) фітомаси деревини та кори стовбурів дерев робінії 
несправжньоакації; оцінено енергетичну функцію робінієвих деревостанів. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Для 

використання в практиці ведення лісового господарства в зоні Байрачного 

степу здобувачем запропоновано: 

– математичні моделі для розрахунку середньої базисної та природної 

щільності компонентів фітомаси стовбурів і крон дерев робінії 

несправжньоакації; 

– інформаційно-довідкові дані щодо структурних компонентів 

надземної фітомаси дерев і деревостанів робінії несправжньоакації; 

– алгоритм оцінювання річної продукції надземної частини робінієвих 

деревостанів. 

Компетентним органам у сфері моніторингу й охорони навколишнього 

природного середовища Дніпропетровської області запропоновано: 

– карти акумулювання металічних елементів – головних складових 

техногенних емісій в асиміляційній складовій фітомаси робінієвих 

деревостанів; 

– картографічний матеріал градієнтного розподілу річної продукції та 

депонованого вуглецю в робінієвих деревостанах за лісогосподарськими 

підприємствами Державного агентства лісових ресурсів України та 

адміністративними районами Дніпропетровської області. 

Результати дисертаційного дослідження використовують у 

навчальному процесі під час викладання відповідних дисциплін освітньо-

професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» у 



 
 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій виробництву, які сформульовані в дисертації. Представлені 

в роботі результати досліджень здобувача, сформульовані висновки і 

пропозиції виробництву обґрунтовано достатнім об’ємом дослідних 

матеріалів, проаналізовано належним чином. Використані методики 

відповідають завданням досліджень. Отримані результати достатньо 

висвітлено в наукових публікаціях автора, апробовано на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, а також впроваджено у виробничу 

діяльність лісогосподарських підприємств регіону. 

Достовірність отриманих результатів базується на правильно 

обраному методологічному підході й належній кількості дослідних об’єктів, 

які охоплюють широкий спектр лісорослинних умов регіону досліджень, а 

також на застосуванні сучасного програмного забезпечення та на 

відповідності сутності досліджень поставленим завданням. Результати 

досліджень є належно аргументованими в тексті дисертації, не суперечать 

сучасним положенням лісівничої науки, їх широко апробовано й 

опубліковано в науковій літературі, тому їхня достовірність не викликає 

сумнівів. 

Повнота висвітлення матеріалів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи опубліковано в 69 наукових працях, з яких одна 

монографія у співавторстві, 20 статей – у наукових фахових виданнях 

України, 10 статей  – у наукових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus/Web of Science, 11 статей – у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних, 4 статті – в наукових виданнях інших держав, 23 тези наукових 

доповідей. Подані в дисертації матеріали висвітлено в цих публікаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з української 

та англійської анотацій, списку опублікованих праць, переліку умовних 

позначень, вступу, шести розділів, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел і додатків. Викладена на 565 сторінках 

комп’ютерного тексту, які містять 94 таблиці і 83 рисунки. 

В анотації зазначено основні положення дисертаційної роботи, які 

відповідають меті, завданням і змісту дослідження. 

У вступі висвітлено актуальність теми та зв’язок роботи з науковими 

темами, сформульовано мету та завдання дослідження, зазначено наукову 

новизну одержаних результатів, обґрунтовано практичне значення 

здійснених наукових напрацювань, відзначено особистий внесок здобувача 

та наведено інформацію щодо апробації результатів досліджень, описано 

структуру та обсяг дисертації. 

Аналіз основних положень і результатів дисертаційної роботи. 

Розділ 1. «Сталий розвиток лісів та лісового господарства 

Байрачного степу України». Висвітлено основи концепції сталого розвитку 

лісового господарства України, надано інформацію про ліси держави в цьому 



 
 

контексті.  

Здобувачем здійснено детальний аналіз діяльності лісогосподарських 

підприємств Дніпропетровської області, підпорядкованих Державному 

агентству лісових ресурсів, за індикаторами Гельсінських критеріїв сталого 

розвитку лісів. Автор звертає увагу на головні питання лісоуправління в 

регіоні дослідження, що потребують вдосконалення, які пов’язані з 

оптимізацією кількості лісокористувачів, багатовідомчою системою 

управління лісами, недосконалістю системи фінансування лісогосподарських 

заходів, необхідністю запровадження принципів сталого розвитку тощо. 

Зауваження: 

1. Недостатньо уваги приділено аналізу положень Паризької 

кліматичної угоди, яка є правонаступником Кіотського протоколу. 

2. У роботі зазначено відсотки щорічного обсягу рубок у лісах 

деяких країн Європи; проте здобувач посилається при цьому не на 

першоджерела, а на компілятивну працю Т. П. Єгорової (2015). 

3. У роботі розглянуто доцільність включення певних ділянок до 

складу об’єктів природно-заповідного фонду. Проте таке твердження є 

недостатньо обґрунтованим і повинне базуватися на результатах 

поглибленого аналізу біогеоценотичної цінності лісових насаджень. 

Розділ 2. «Біоекологічна характеристика Robinia pseudoacacia L. та 

природно-кліматичні умови регіону дослідження». Наведено 

геоморфологічну, гідрологічну та едафічну характеристику регіону 

дослідження – лісогосподарської області Байрачного (Північного) степу 

України та обґрунтовано вибір інтродукованого виду робінії 

несправжньоакації для дисертаційного дослідження.  

Автором викладено історію інтродукції згаданого виду та його 

використання для цілей лісорозведення. Надано біоекологічну 

характеристику робінії із зазначенням її утилітарного значення. Підкреслено 

багатоцільове використання робінії – для цілей лісової рекультивації, 

ремедіації локально порушених ерозією ґрунтів, техногенно деградованих 

постіндустріальних ландшафтів та трансформованих земель, як способу 

пом’якшення антропогенного впливу на довкілля.   

Здобувачем детально проаналізовано природні умови Байрачного 

степу, здійснено аналіз погодно-кліматичних характеристик на основі 

архівних даних метеостанції м. Дніпро за сорокапʼятирічний період. 

Визначені тренди середньорічної температури атмосферного повітря, річної 

суми опадів та динаміка гідротермічного коефіцієнта відображено графічно.  

Зауваження: 

1. Здобувачкою зазначено місце появи перших особин робінії на 

території сучасної України (в районі м. Одеси), проте у низці публікацій 

зазначається, що цей вид вперше був інтродукований у Ботанічному саду 

Університету Святого Володимира у Києві ще у 1839–1841 роках.  

2. Оптимальна лісистість за розрахунками УкрНДІЛГА для зони 

Байрачного Степу є іншою, ніж наведено в дисертації, і, зокрема, за 



 
 

адміністративними областями становить: Дніпропетровська – 8 %, 

Луганська – 16 %, Донецька – 12 %. 

3. Доцільно акцентувати увагу на етноботанічній цінності виду, 

який приваблює митців різних сфер, а також на його медоносній функції. 

4. Індекс Селянінова (ГТК) для оцінювання можливостей 

лісорозведення й відновлення лісових насаджень не є достатньо 

інформативним щодо визначення вологозабезпечення ґрунту. 

5. Площу робінієвих деревостанів слід було б наводити не лише 

стосовно лісогосподарських підприємств Дніпропетровського ОУЛМГ, а й 

для інших користувачів. 

6. Доцільно було б акцентувати увагу на питаннях, пов’язаних із 

впливом кліматичних факторів на динаміку продуктивності та фітомаси 

робінієвих насаджень. 

Розділ 3. «Методологічні та методичні особливості досліджень 

біотичної продуктивності й екосистемних функцій робінієвих 

деревостанів». Висвітлено основні методологічні підходи дослідження 

біотичної продуктивності за компонентами надземної фітомаси й оцінювання 

екосистемних функцій робінієвих деревостанів. 

Методологічну основу дослідження здобувача складали 

загальнонаукові підходи пізнання та методи математичного моделювання. 

Експериментальний базис дослідження забезпечили дані, одержані в 

дослідних робінієвих насадженнях на тимчасових пробних площах 

лісогосподарської області Байрачного степу. Здобувачем, з урахуванням 

завдань дисертаційної роботи, відповідно до опрацьованих методик 

оцінювання біотичної продуктивності й екосистемних функцій та системного 

підходу, запропоновано блок-схему комплексного дослідження робінієвих 

деревостанів. Методологічну основу оцінювання неорганічних контамінантів 

розроблено автором і відображено у блок-схемі дослідження акумуляційного 

потенціалу робінієвих деревостанів.  

Автором проаналізовано дані реляційної бази «Повидільна таксаційна 

характеристика лісів», зазначено переважання захисних (за функціональним 

призначенням) робінієвих деревостанів, які поширені у галогенному варіанті 

сухого сугруду, є перестиглими, високоповнотними, ростуть за І класом 

бонітету. 

Зауваження: 

1. Розподіл пробних площ за типами лісорослинних умов та 

продуктивністю не повною мірою відповідає фактичному розподілу 

робінієвих деревостанів. Зокрема, в роботі стверджується, що дослідний 

матеріал відібрано переважно у високобонітетних насадженнях, хоча за 

даними табл. 3.9 переважають деревостани ІІ класу бонітету і нижче. 

2. Доцільно було б визначити ефективність використання 

лісорослинного потенціалу робінієвими деревостанами, для чого необхідно 

було б порівняти запаси модальних та оптимальних деревостанів. 

3. Слід було пояснити, чому найбільший запас мають перестиглі 



 
 

робінієві деревостани віком 80–85 років. Бажано було б уточнити віки 

стиглості з урахуванням динаміки середніх значень запасу. 

Розділ 4. «Моделювання якісних показників компонентів надземної 

фітомаси дерев робінії несправжньоакації». Досліджено локальну 

природну та базисну щільності структурних компонентів фітомаси стовбура 

й крони та якісні показники асиміляційної складової дерев робінії в лісових 

насадженнях. Здобувачкою опрацьовано актуальні питання щодо ендогенних 

та екзогенних факторів, які впливають на величину щільності деревини і 

кори, та закономірностей їхнього змінювання. 

Зауваження: 

1. У роботі наведено дані, що характеризують щільність деревини й 

кори стовбурів і гілок залежно від таксаційних показників дерев і 

деревостанів. Проте у подальших розрахунках використовується здебільшого 

їхнє середнє узагальнене значення, що не дає об’єктивного уявлення 

стосовно закономірностей динаміки формування фітомаси насаджень. 

Розділ 5. «Біопродуктивність дерев і деревостанів робінії 

несправжньоакації та їхні екосистемні функції» присвячено оцінюванню 

надземної фітомаси дерев і деревостанів досліджуваного виду методами 

математичного моделювання. 

У процесі дослідження автором розроблено математичні моделі 

залежності між якісними характеристиками компонентів надземної фітомаси 

дерев робінії та основними таксаційними показниками, які можуть бути 

використані для оцінювання біотичної продуктивності. У процесі 

моделювання показників фітомаси робінієвих деревостанів у роботі 

запропоновано використовувати конверсійні коефіцієнти відношення 

фітомаси до запасу стовбурової деревини деревостану. Здобувачкою 

розроблено систему математичних моделей розрахунку продукції 

структурних компонентів надземної частини деревостанів. Визначено 

загальну продукцію надземної частини робінієвих деревостанів та її 

залежність від таксаційних показників.  

Автором оцінено екосистемні функції робінієвих деревостанів: 

розраховано значення депонування вуглецю, киснепродуктивності, а також 

визначено їхню енергетичну цінність. Окремим блоком досліджень є 

встановлення показників термічної деструкції структурних компонентів 

фітомаси – деревини й кори стовбура. 

Зауваження: 

1. У розділі недостатньо висвітлено питання щодо перспективних 

наукових досліджень, на яких необхідно зосередитися для подальшого 

розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання біопродуктивності 

лісів; 

2. Під час визначення закономірностей динаміки фітомаси 

недостатньо враховано особливості формування робінієвих насаджень у 

різних типах лісу. 

3. Викликає сумнів доцільність встановлення енергетичної цінності 



 
 

листової маси насаджень. 

4. Варто було б економічно оцінити багатогранні екоситемні 

послуги робінієвих насаджень у регіоні. 

5. Бажано було б дослідити біопродуктивність живого 

надґрунтового покриву, підліску та підросту. 

6. У подальших дослідженнях слід звернути увагу на кількісне 

оцінювання інших екосистемних функцій робінієвих насаджень 

(протиерозійних, водорегулювальних тощо). 

Розділ 6. «Неорганічні металічні контамінанти у фітомасі 

робінієвих деревостанів». Наведено результати досліджень депонувальних 

властивостей надземної фітомаси стосовно неорганічних контамінантів – 

хімічних елементів групи важких металів: плюмбуму, купруму, нікелю, 

кадмію, стануму, мангану, хрому, цинку, арсену та напівметалу стибію. 

Авторкою детально проаналізовано особливості акумулювання 

металічних елементів у фітомасі деревини, кори стовбурів, листя та плодів 

насаджень робінії за умов забруднення ґрунту. Для визначення здатності 

поглинання деревами неорганічних контамінантів із забрудненого ґрунту та 

їхнього концентрування в компонентах надземної фітомаси здобувачем 

розраховано коефіцієнти біологічної акумуляції. 

На основі визначених фактичних концентрацій металічних елементів у 

фітомасі листя з використанням ГІС-технологій автором отримано 

картографічний матеріал просторового розподілу контамінантів в 

асиміляційній фракції робінієвих деревостанів. 

Зауваження: 

1. Не уточнено, чим обумовлено низьке значення кислотно-лужного 

балансу ґрунту (рН 4,8) у місцях локального забруднення важкими металами. 

2. Не наведено джерела походження стибію й обґрунтування його 

високого вмісту в компонентах фітомаси дерев робінії. 

Висновки базуються на глибокому аналізі літературних джерел і 

отриманих експериментальних даних, містять наукову новизну, 

відзначаються послідовністю та логічно узагальнюють результати 

дисертаційного дослідження. 

Пропозиції виробництву ґрунтуються на одержаних наукових 

напрацюваннях і результатах досліджень, а їхнє застосування сприятиме 

прийняттю управлінських рішень щодо формування лісових робінієвих 

насаджень у лісогосподарській зоні Байрачного Степу. 

Зауваження: 

1. У роботі відсутні конкретні рекомендації виробництву щодо 

збільшення нагромадження фітомаси деревостанів, які можна було б надати, 

спираючись на результати досліджень. 

 

Список використаних джерел складається з 619 наукових публікацій 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких розкрито питання із досліджуваної 

проблематики. Список оформлено згідно вимог APA
 

style (American 



 
 

Psychological Association).  

У додатках до дисертаційної роботи наведено: лісівничо-таксаційну 

характеристику робінієвих насаджень на тимчасових пробних площах; 

таксаційні показники модельних дерев робінії несправжньоакації; 

інформаційно-довідкові дані надземної фітомаси дерев і деревостанів та їхніх 

структурних компонентів, показники вмісту енергії в надземній частині 

деревостану; депонування вуглецю та його річний стік у надземну фітомасу 

робінієвих деревостанів у лісових насадженнях регіону дослідження.  

Наведені матеріали додатково аргументують окремі положення 

дисертації, дають можливість здійснити їхню верифікацію. 

Викладені в дисертаційній роботі висновки і положення відзначаються 

послідовністю та логічністю, а наведені рисунки й таблиці доповнюють текст 

фактичним наочним матеріалом.  

Ідентичність автореферату дисертації. Автореферат дисертації 

повною мірою відповідає змісту й основним теоретико-методологічним і 

науковим положенням дисертаційної роботи та є її тезисним варіантом. 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Світлани Анатоліївни Ситник на тему 

«Біопродуктивність, екологічний та енергетичний потенціал 

деревостанів Robinia pseudoacacia L. Байрачного степу України», за 

структурою та науковим змістом відповідає паспортам спеціальностей 

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» і 06.03.03 «Лісознавство і 

лісівництво». Поставлені програмні завдання досліджень розкриті. Відповіді 

на них є достатньо обґрунтованими і підтверджуються належним обсягом 

зібраного матеріалу та якісно зробленим аналізом. Наведені висновки 

відповідають меті та завданням роботи, є логічними й обґрунтованими. 

Дисертацію оформлено та ілюстровано відповідно до вимог, текст викладено 

літературною мовою. Наукові публікації здобувачки підтверджують 

належний рівень досліджень, а висвітлення в них основних положень 

дисертації є достатнім. Виявлені в процесі ознайомлення з дисертаційною 

роботою недоліки суттєво не впливають на науковий рівень роботи, зроблені 

висновки й підготовлені пропозиції виробництву. Успішне вирішення 

поставлених завдань свідчить про належну фахову підготовку здобувачки, її 

вміння планувати експеримент, проводити дослідження та аналізувати 

отримані результати. Вищевикладене свідчить, що дисертація Світлани 

Анатоліївни Ситник «Біопродуктивність, екологічний та енергетичний 

потенціал деревостанів Robinia pseudoacacia L. Байрачного степу України» є 

самостійною й завершеною науковою роботою, під час виконання якої 

отримано нові наукові результати, використання яких сприятиме розвитку 

лісового господарства в степовій зоні України. Враховуючи актуальність 

теми, наукову новизну одержаних результатів, обсяг проведених досліджень, 

наукове й практичне їхнє значення, вважаю, що дисертаційна робота на тему 

«Біопродуктивність, екологічний та енергетичний потенціал деревостанів 
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