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Актуальність теми. У зв’язку з запровадженням в Україні нових вимог 
щодо класифікації круглих лісоматеріалів за розмірами та якістю згідно з 
європейськими стандартами загострилися питання точності матеріальної оцінки 
стовбурового запасу, який відводиться в рубку. Не зважаючи на напрацьовану 
впродовж кількох десятиріч базу лісотаксаційних нормативів, більшість 
сортиментних таблиць потребують перегляду та уточнення відповідно до 
прийнятих стандартів. У першу чергу проблема стосується зміни підходів щодо 
обміру та класифікації лісоматеріалів за серединним діаметром, а також 
запровадженням принципово нових для України класів якості (А, В, С, О) для 
ділової деревини. За таких умов наявні таблиці, які регламентують розподіл 
об’єму стовбурів за розмірно-якісними категоріями деревини виявляються не 
актуальними. Одночасно варто наголосити, що в зв’язку з постійним 
удосконаленням методики лісотаксаційних досліджень, за останні роки істотно 
покращилися методи математичного моделювання, які доречно в сучасних 
реаліях використовувати для розробки відповідних нормативів для таксації 
лісу. По суті, в рецензованій роботі зроблено вдалий акцент на останніх 
досягненнях світової практики щодо моделювання об’єму деревних стовбурів, 
які реалізовано для вирішення надзвичайно актуальної прикладної задачі з 
оцінювання розмірно-якісних показників стовбурового запасу дубових 
деревостанів Придніпровського правобережного Лісостепу України. 
Враховуючи зазначене, тема дисертаційного дослідження актуальна та має 
важливе науково-практичне значення.

Дисертаційна робота має тісний зв’язок з науковими дослідженнями 
навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
зокрема стала складовою частиною науково-технічної роботи «Розроблення 
нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових матеріалів за 
класами товщини».

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і результатів 
достатній. Його забезпечує значний обсяг емпіричних даних, який зібрано 
дисертантом на 17 тимчасових пробних площах із рубкою 171 модельного 
дерева дуба. Пробні площі підібрано з урахуванням поширення та вікової 
структури дубових деревостанів у регіоні досліджень, що дозволяє зробити 
висновок про репрезентативність вихідних матеріалів. Також дисертація 
базується на вдалому застосуванні статистичних методів як для математичного 
моделювання досліджуваних закономірностей, так і оцінювання точності 
одержаних результатів. Складні математичні розрахунки достатньо ефективно



реалізовано завдяки використанню сучасних комп’ютерних програм. Загалом 
дисертаційне дослідження виконано на сучасному рівні, а одержані висновки 
науково обгрунтовані.

Новизна та достовірність результатів полягає в тому, що в роботі 
вперше встановлено закономірності розподілу об’єму стовбурів дуба 
звичайного за розмірно-якісними категоріями, які регламентуються 
європейськими стандартами. Крім цього в дисертації обґрунтовано низку 
наукових положень, що мають важливе значення для подальшого розвитку 
лісотаксаційних досліджень. Серед них варто виокремити алгоритм умовного 
розкряжування стовбурів для виявлення закономірностей розподілу їхнього 
об’єму за класами якості та діаметрів лісоматеріалів; методику моделювання 
форми стовбурів за групами діаметрів; методичні принципи розроблення 
нормативів об’єму стовбурів на основі рівнянь твірної. Також новою в 
дисертації є ідея обліку запасу деревостанів, використовуючи окремі таблиці 
для ділових і напівділових стовбурів.

Зазначені положення були статистично обгрунтовані та підтверджені 
відповідними розрахунками. Представлений у дисертації матеріал достатній, 
щоб незалежно відтворити хід наукового дослідження та переконатися в 
достовірності його результатів.

Практична значущість дисертаційних досліджень. Результати 
дисертаційних досліджень мають важливе прикладне значення та вже 
використовуються у виробничій діяльності підприємств Черкаського обласного 
управління лісового і мисливського господарства Державного агентства лісових 
ресурсів України. Найбільше значення з практично точки зору мають 
розроблені нормативи об’єму та розмірно-якісної структури деревини для 
ділових і напівділових дерев дуба, оскільки істотно підвищують точність 
матеріальної оцінки лісосік. Опрацьовані методичні підходи також 
упроваджено в навчальний процес Національного університету біоресурсів і 
природокористування України під час підготовки фахівців лісового 
господарства.

Структура роботи. Дисертація написана на 187 сторінках. За своєю 
структурою складається з анотацій, написаних українською та англійською 
мовами, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 
пропозицій виробництву, списку використаних джерел (їх 127) та семи 
додатків.

Аналіз змісту розділів дисертації.
В анотаціях в стислій формі викладко основний зміст роботи, наведено 

список опублікованих праць за темою дисертації. Загалом на основі тексту 
анотацій вдається сформувати загальне враження про роботу та зрозуміти 
ключові наукові висновки, зроблені дисертантом.

Зауваження до анотацій:
-  ключові слова наведено у вигляді довгих словосполучень (наприклад, 

«нормативи об’єму та розмірно-якісної структури дубових деревостанів» 
налічує 7 слів, які доречно розбити на 2-3 коротших).



Перелік умовних позначень містить пояснення до 19 загальноприйнятих 
скорочень таксаційних і статистичних показників, а також використаних у 
тексті дисертації акронімів.

Зауваження до переліку умовних позначень:
-  деякі позначення зі списку не узгоджуються з тими, що використано в 

тексті дисертації (наприклад, діаметр на висоті 1,3 м і висота стовбурів 
позначається двома різними способами).

У вступі висвітлено актуальність дисертаційної роботи, відображено 
зв’язок роботи з науково-дослідної тематикою установи, де здійснювалася 
підготовка дисертації; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 
описано методи дослідження; висвітлено наукову новизну та практичне 
значення зроблених висновків та одержаних результатів; вказано на особистий 
внесок її автора, а також апробацію основних положень роботи на 
конференціях і в наукових публікаціях.

Зауваження до вступу (редакційного характеру):
— перший пункт наукової новизни завантажений зайвими деталями, які 

заважають зрозуміти зміст того, що саме зроблено в роботі «вперше».

У першому розділі «Характеристика регіону та об’єкта дослідження»
виконано детальний аналіз літературних джерел із лісогосподарського 
районування території України, що дозволило визначити границі регіону 
досліджень, враховуючи комплекс кліматичних і лісорослинних умов. Також у 
розділі проаналізовано природні та історичні фактори, які визначили існуючу 
структуру лісового фонду, поширення та продуктивність дубових деревостанів. 
Матеріал першого розділу містить детальну характеристику таксаційних 
показників лісового фонду регіону досліджень із особливим фокусом на дубові 
деревостани. Це дозволило дисертанту в подальшому ефективно спланувати 
збір дослідних матеріалів і забезпечити їхню репрезентативність.

Зауваження до першого розділу:
- у  назві таблиці 1.1 вжито застарілий термін «землі лісового фонду»; 

звідси не зрозуміло про яку площу йдеться: тільки лісових ділянок вкритих 
лісовою рослинністю, вкритих і невкритих лісовою рослинністю лісових 
ділянок, земель лісогосподарського призначення.

У другому розділі «Сучасний стан дослідження розмірно-якісної 
структури деревостанів» висвітлено історичні аспекти розвитку методів 
таксації запасу деревостанів. Дисертант проаналізував методику моделювання 
об’єму стовбурів дерев, використовуючи різні підходи. Крім класичних у 
лісовій таксації показників, таких як видові числа, коефіцієнти та класи форми, 
в розділі звертається увага на методи моделювання збігу стовбурів, у зв’язку з 
чим узагальнено низку математичних рівнянь. В розділі наведено аналіз 
ключових математичних моделей твірної стовбурів, які використовувалися в 
дослідженнях вітчизняних і закордонних вчених.
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В окремому підрозділі викладено методичні принципи дослідження 
розмірно-якісної структури стовбурового запасу деревостанів. На основі 
виконаного літературного аналізу автором дисертації узагальнено накопичених 
досвід розроблення об’ємних і сортиментних таблиць, що сформувалися в 
теорії лісової таксації.

Зауваження до другого розділу:
-  враховуючи націленість роботи на сучасні методичні рішення щодо 

моделювання об 'ему стовбурів, на нашу думку, історії розвитку методів 
таксації лісу в підрозділі 2.1, починаючи від початку 1812 року, зайва;

- у  назві підрозділу 2.2 «Теоретичні засади моделювання об ’ему деревного 
стовбура» закінчення «об’єму деревного стовбура» треба вживати в 
множині;

-позначення показників у формулах не завжди узгоджуються в тексті з 
прийнятим переліком умовних позначень: для прикладу, у формулі (2.1) малою 
літерою латинського алфавіту И позначено висоту певної відмітки на 
стовбурі, а в умовних позначення цим задекларовано загальну висоту дерева; 
далі у формулі (2.2) для позначення висоти стовбура використано велику 
літеру латинського алфавіту Ь; у цих же формулах літерою сі позначається 
діаметр на висоті 1,3 м, у формулі (2.3) -  параметр рівняння, а далі по тексту 
-  критерій Дарбіна-Уотсона;

-  перша частина висновку 1 не випливає зі змісту розділу;
-  у розділі проаналізовано кілька десятків літературних джерел, а у 

третьому висновку чомусь зроблено акцент лише на дослідженнях 
К. Є. Нінкітіна та А. 3. Шви ден ка (1980).

Третій розділ «Методика збору, первинна обробка та характеристика 
дослідних даних» висвітлює основні положення методики польових 
досліджень і попередньої оброки зібраних даних. Відповідно до зроблених у 
другому розділі узагальнень дисертантом зазначено географічне розташування 
17 тимчасових пробних площ у регіоні досліджень. Також матеріал містить 
детальний опис вимог стандартів, які використано під час збору даних про 
розмірно-якісні показники модельних дерев. Наведені кількісні та статистичні 
показники, що характеризують модельні дерева, дозволяють одержати достатнє 
уявлення про обсяг і якість дослідних матеріалів. Із метою узагальнення 
емпіричних даних автор провів первинну обробку даних, вдало 
використовуючи статистичні методи та графічний аналіз для відображення 
виявлених закономірностей. У результаті дисертант обгрунтував доцільність 
групування дослідного матеріалу за діаметром і категоріями технічної 
придатності дерев.

Зауваження до розділу 3:
-  потребує пояснення чому на пробних площах кількість модельних дерев 

варіювала від 5 до 15 іит.;
-  оскільки в дисертації досліджуються закономірності розподілу об ’ему 

стовбурів відповідно до нових стандартів, виникає питання, яким чином 
використовувалася описана на ст. 68 інформація про вихід ділової деревини за
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застарілими категоріями «груба», «середня І», «середня 2», «дрібна» і 
сортами 1-4;

-  висновки 1, 3, 5 носять декларативний характер з констатацією 
факту того, що зроблено, однак не висвітлюють наукового результату 
досліджень.

У четвертому розділі «Об’єм та розмірно-якісна структура стовбурів
дуба» викладено основні результати математичного моделювання. Дисертант 
присвятив значну увагу моделюванню збігу стовбурів за допомогою рівнянь 
твірної стовбурів. Для цього він застосував сучасне програмне забезпечення і 
проаналізував точність низки математичних моделей, які широко 
застосовуються в подібних дослідженнях за кордоном. У розділі достатньо 
глибоко розкривається зміст методики моделювання форми стовбурів, для 
цього застосовуються як методи статистичного оцінювання точності моделей, 
так і вдала візуалізація за допомогою графічного матеріалу. На основі 
виконаних досліджень дисертант представив проект нормативів об’єму 
стовбурів дуба звичайного залежно від діаметра та висоти.

Інша частина змісту розділу присвячена моделюванню розподілів об’єму 
стовбурів за розмірно-якісними категоріями. Для цього автор дисертації 
запропонував використовувати розроблений алгоритм умовного розкряжування 
стовбурів дерев. Його треба віднести до основних результатів досліджень, які 
містять елементи наукової новизни, оскільки опрацьований підхід дозволив 
нестандартно підійти до прогнозування виходу лісоматеріалів різних розмірів і 
якості. Всі результати досліджень були ретельно проаналізовані з точки зору 
точності.

Зауваження до четвертого розділу:
-треба пояснити, чому в моделях (4.1-4.2) використовується загальна 

висота стовбура, адже утилізації підлягає частина об’єму стовбура без пня, 
що визначається довжиною зрубаного дерева;

-  виникає питання чому методика узагальнення форми стовбурів, 
викладена на ст. 97-100, не може використовуватися для вирішення завдань 
дисертаційної роботи;

- з  якою метою розроблялися математичні моделі (4.22) і (4.23) 
протяжності ділової частини стовбурів;

-яким чином помилки моделювання виходу об’єму стовбурів впливає на 
точність моделювання ділової деревини та відповідно — ділової деревини на 
точність моделювання об 'ему відходів;

-  з якою метою в табл.4.20 наведено результати оцінки точності чинних 
нормативів за категоріями деревини «груба», «середня», «дрібна»;

У висновках до дисертаційної роботи наведено 6 пунктів, які опираються 
на узагальнення фактичного дослідного матеріалу відповідно до опрацьованих 
методик.

Зауваження до висновків:
-  п. 4 доцільно викласти в більш стислій формі.



У пропозиціях виробництву зроблено акцент на двох напрямах 
використання результатів дисертаційних досліджень на практиці.

Зауважень до пропозицій виробництву немає.

Список використаних джерел містить 127 літературних посилань, із 
яких 9 написано латиницею.

Зауважень до списку використаних джерел немає.

Дисертаційна робота завершується 7 додатками, які доповнюють 
основний зміст роботи. Вони включають список опублікованих праць за темою 
дисертації (обов’язковий додаток), характеристику тимчасових пробних площ і 
модельних дерев, результати обробки вихідних матеріалів за опрацьованим 
алгоритмами, нормативи об’єму та розмірно-якісної структури стовбурів дерев 
дуба за розрядами висот, опрацьовані в дисертації, показники пробних площ, 
використані для порівняння результатів, акти впровадження результатів 
дослідження. Включення їх до рукопису дисертації доречне і сприяє кращому 
розумінню змісту роботи.

Загальний висновок. Дисертація В. Б. Биченка завершена наукова праця, 
виконана на актуальну тему та має практичне застосування. Всі представлені в 
ній результати мають достатній рівень теоретичного обґрунтування, а 
використана методична база є сучасною. Виявлені окремі недоліки, зауваження 
та побажання не впливають на науковий рівень роботи та одержані висновки. 
Враховуючи актуальність, наукову новизну та важливість одержаних 
результатів, практичне значення висновків і пропозицій, дисертаційна робота 
В. Б. Биченка на тему: «Розмірно-якісна структура дубових деревостанів 
Придніпровського правобережного Лісостепу України та вдосконалення її 
оцінки» відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. за 
№ 567, а її автор Володимир Борисович Биченко заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 
06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація».

Офіційний опонент, 
начальник відділу лісового господарст 
лісовідновлення, лісорозведення 
використання лісових ресурсів Д  
Харківського обласного управлін 
лісового та мисливського господ: 
кандидат сільськогосподарський^^

14.02.2020 р.
h f . Л -

М. В. Любчич
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