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1. Актуальність теми дисертації. Пріоритетним завданням людства нині  

є поліпшення стану біосфери через механізми збереження, збалансованого використання, 

збагачення та оптимізації рослинного покриву. На його вирішення спрямовано низку 

правових документів світового та регіонального рівнів, насамперед, Порядок денний  

на ХХІ століття. 

На Європейському континенті вагомий вклад у вирішення цієї проблеми вносить 

European Environment Agency, одним із основних напрямів роботи якого є запобігання 

зменшення біорізноманіття та використання й управління природними ресурсами. 

Тому вивчення дендрофлори штучних заповідних парків є одним з основних етапів 

покращання стану навколишнього середовища, адже проаналізувавши присутній видовий 

склад деревних рослин, а також провівши оцінку їх певних якостей, можна запропонувати 

заходи щодо її збереження. 

Досі видове різноманіття більшості штучних заповідних парків залишається 

маловивченим. Дендрофлору деяких об’єктів природно-заповідний фонд України 

досліджували А. С. Чонгова (Запорізька область), Ф. Ф. Марков (Житомирщина) 

А. М. Савоськіна (Українське Полісся), О. Л. Коцун (Волинь) та ін. Натомість, комплексні 

дослідження штучних заповідних парків Рівненщини, як об’єктів природно -заповідного 

фонду, до цього часу не проводилися. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету. Дисертаційні дослідження проведено відповідно до наукової тематики 

кафедри декоративного садівництва та фітодизайну Національного університету біоресурсів 

і природокористування України: «Інвентаризація та флористичний аналіз заповідних 

дендросозофітів Українського Полісся» (номер державної реєстрації 15160115U003354; 

2015–2016 рр.), до виконання якої здобувач залучалася як виконавець окремих підрозділів. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно підготовленою працею 

здобувача, яка є її науковим доробком. У ній висвітлено результати досліджень, зокрема 

індивідуально проведено творчий пошук необхідної інформації, методично вірно здійснено 

польові дослідження, опрацьовано отриманий фактичний матеріал. Формулювання висновків 

та обґрунтування практичних рекомендацій виконано здобувачем особисто. Публікації  



і текст дисертації написано самостійно. У спільних наукових працях права співавторів  

не порушено. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Базові положення дисертації обґрунтовано 

посиланнями на наукові праці українських та закордонних вчених, на основі яких 

запропоновано власні теоретичні та практичні рішення. Запропонована схема оцінки 

естетичності закритих та відкритих паркових просторів ґрунтується на працях 

В. П. Кучерявого, Л. Н. Вдовюк та А. А. Мотошиної, В. М. Прокопчука, І. С. Нейко, 

В. В. Монарха, В. П. Шлапака та О. Ю. Марної-Куцої. 

Розрахунки, здійснені в рамках дисертаційного дослідження, базуються  

на загальновизнаних математичних інструментах, розрахунках та пропозиціях інших  вчених. 

Іншими авторами не проводилося ідентичних досліджень у своїй повноті, відповідно 

встановити відповідність з ними неможливо. Проводити розрахунки іншими методами було 

або неможливо, або недоцільно. Наукова обґрунтованість отриманих результатів не викликає 

сумнівів. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Уперше встановлено 

кількісний та якісний склад видів дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської 

області, у тому числі виявлено вікові деревні рослини та дендрораритети, які знаходяться  

під охороною міжнародних Червоних списків; проведено комплексний структурний аналіз 

дендрофлори та аналіз типів насаджень і паркових просторів; розроблено модельні схеми 

територіальної організації парків; здійснено естетичну оцінку окремих елементів паркового 

середовища. 

Подальший розвиток знайшли знання про історію заповідання парків, сучасний стан 

їхньої репрезентативності, а також про внутрішньорегіональні та міжрегіональні зв’язки 

заповідних дендрофлор. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Основні 

результати наукового дослідження за темою дисертації мають прикладне значення  

для заповідного паркобудівництва, декоративного садівництва та рекреаційного лісівництва. 

Вони можуть бути використані природоохоронними установами та підприємствами садово -

паркового господарства для оптимізації стану озеленення, розроблення кадастру рослинного 

світу й підготовки звітів про стан дендрорізноманіття у штучних заповідних парках 

Рівненської області. 

Матеріали інвентаризаційних досліджень на видовому рівні використано для 

підготовки монографічних видань «Дендросозологічний каталог природно -заповідного 

фонду Українського Полісся» (2017) і «Дендросозологічний каталог природно -заповідного 

фонду зони широколистяних лісів України» (2020). 



7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 20 наукових працях,  

з яких 2 колективні монографії, 2 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті  

в періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу 4 статті в інших наукових 

виданнях, 10 тез наукових доповідей. 
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науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми наук про життя  
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екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово -парковому господарстві» 
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конференції «Дослідження лісових та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого 

розвитку» (м. Київ, 2020 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Покотилової Каміли 

Георгіївни на тему: «Штучні заповідні парки Рівненської області (дендрофлора, 

територіальна організація, естетична оцінка)» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, у якій вирішено конкретне наукове завдання щодо проведення комплексного 

структурного аналізу дендрофлори, з’ясування територіальної організації та здійснення 

естетичної оцінки штучних заповідних парків задля оптимального упорядкування обраних 

об’єктів, яке необхідне для їхнього збереження, відтворення та соціального використання 

природних ресурсів, що має важливе значення для галузі знань 20 «Аграрні науки  

та продовольство». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації К. Г. Покотилової компетентних  

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача : 

– доктора біологічних наук, професора Лукаша Олександра Васильовича, 

професора кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України; 

– доктора біологічних наук, професора Скляр Вікторію Григорівну, завідувача 

кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету Міністерства 

освіти і науки України. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Покотилової 

Каміли Георгіївни, дисертація на тему: «Штучні заповідні парки Рівненської області 

(дендрофлора, територіальна організація, естетична оцінка)» рекомендується для подання  

до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії  



з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальності 206 «Садово -паркове 

господарство». 
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