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Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Шуплата Тараса Ігоровича 

«Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану 

довкілля міста Львів», що підготовлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія 

 

Рукопис дисертаційної роботи викладений на 211 сторінках, з яких 160 

сторінок основного тексту разом зі списками використаних джерел, висновками 

та практичними рекомендаціями. Опрацьований  фактичний матеріал 

викладено у 28 додатках. Є також два акти впровадження результатів 

дисертації. 

Актуальність теми. Оптимізація середовища міст із застосуванням 

фітомеліорації є перспективним науковим напрямком, що має важливе 

прикладне значення. Особливе значення в оптимізації довкілля мають 

шпилькові види дерев і кущів та їх декоративні культивари. Тому тема, мета, 

об’єкти та предмет дисертаційного дослідження Шуплата Тараса Ігоровича є 

актуальними і оригінальними. 

Дисертаційну роботу виконано упродовж 2010–2018 рр. на кафедрі 

ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології 

Національного лісотехнічного університету України. Вона була складовою 

частиною держбюджетної та договірної тематики кафедри. 

Зауваження щодо назви дисертаційної роботи. По-перше, зайве слово 

«урбоекологічна», оскільки далі йдеться про покращення стану довкілля міста. 

По-друге, незрозуміло чому йдеться тільки про місто Львів. Адже висновки 

роботи та практичні рекомендації мають ширше територіальне значення. Варто 

було лише у дужках зазначити – на прикладі міста Львова. 

Мета роботи – визначити біорізноманіття, з’ясувати аутекологічну 

життєвість кущових ялівців та обґрунтувати їх ефективне використання для 

покращення стану довкілля міста Львів. 
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Завдання досліджень. Відповідно до задекларованої мети 

дисертаційного дослідження було передбачено сім завдань, зокрема 

узагальнити досвід інтродукції кущових видів і культиварів роду Ялівець 

(Juniperus L.), виявити їхнє розмаїття і трапляння в межах комплексної зеленої 

зони м. Львова; – дослідити їх біологічні, екологічні, біометричні та 

фізіологічні особливості, а також встановити їхні фітомеліоративні властивості 

в покращенні стану довкілля, запропонувати для потреб міського озеленення 

моделі одно- і багатовидових композиційних груп, обґрунтувати раціональні 

способи розмноження кущових ялівців. 

Об'єкт дослідження – процеси росту і розвитку кущових видів ялівців та 

їхніх культиварів в урбогенних умовах.  

Предмет дослідження – біорізноманіття і трапляння кущових ялівців у 

зеленій зоні Львова, аутекологічні особливості їхнього пристосування та 

фітосанітарна роль в умовах міста, особливості розмноження та використання в 

озелененні.  

Зауваження: дивно звучить термін  «фітосанітарна роль», Мабуть 

«фітомеліоративна», оскільки жодного розділу щодо дослідження автором 

«фітосанітарної ролі» ялівців у дисертації немає. 

Перший розділ присвячений аналізові літературних джерел і складається 

з дев’яти підрозділів. Проте перші п’ять розділів стосуються загально відомих 

питань, які можна було об’єднати. Проте матеріал викладено кваліфіковано. 

Він опирається на аналізі 204 цитованих джерел.  

Зауваження:  

1. Невірно вказано назву 204 джерела, а саме - «Світове різноманіття 

кущових ялівців. URL.. http://www.theplantlist.org». А має бути «The Plant List 

(TPL). A working list of all plant species». 

2. Висновки до розділу дуже загальні, а вони мали б бути спрямовані на 

обґрунтуванні доцільності проведення конкретного дослідження на прикладі 

міста Львова. 
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Другий розділ «Програма, методика та об’єкти досліджень» змістовний і 

викладений в лаконічній формі. Щоправда початково містить загальновідому 

риторику, проте далі аргументовано викладено методичні питання оперті на 

цитування 28 джерел. 

Зауваження: 

На стор 60 представлений дуже короткий підрозділ «2.3. Об’єкти 

досліджень». Його доцільно було б розширити і з’ясувати обсяг виконаних 

досліджень з посиланням на фактичний матеріал, що наведений у додатках. 

Зовсім некоректним бачиться твердження «Обєктом досліджень були зелені 

насадження з участю кущових ялівців в усіх ЕФП міста Львова…», тоді коли 

попередньо категорію «Об'єкт дослідження» було визначено іншим змістом. 

Мабуть треба було вжити «дослідні об’єкти», або «модельні об’єкти».  

Третій розділ «Екобіологічні особливості кущових видів роду Ялівець 

(Juniperus L.) в умовах зеленої зони Львова» 

Запитання: що таке «екобіологічні» це екологічні та біологічні ? Чи 

може автор мав на увазі «біоекологічні» за Ю. Одумом ? Але ж це екологія 

систематичних відділів органічного світу. 

У розділі викладено цінний науковий матеріал щодо таксономії і 

номінації 12 видів ялівцю та 74 культиварів. Треба відзначити належний вклад 

автора, оскільки вітчизняні літературні джерела з питань є недостатніми. Варто 

зазначити, що упродовж останніх 20 років в Україну завезено чимало нових 

раніше невідомих культиварів, що є наслідком довготривалої селекції та 

гібридизації у різних країнах світу. Тому автор опираючись на авторитетні 

світові джерела отримав, мабуть, не лише перший у Львові але й суттєво 

оновлений такий науковий підсумок в Україні. Важливими є і підсумки аналізу 

трапляння цих видів і культиварів кущових ялівців у насадженнях Львова. 

Особливо цінними є представлені там таблиці типізації кущових видів і 

культиварів ялівців за морфологічними ознаками, а саме за забарвленням хвої, 

за габітусом, за типом хвої, за забарвленням шишкоягід за біометричними 

показниками крони тощо. 



 4 

Особливості генеративного та вегетативного розвитку кущових видів і 

культиварів ялівців подано на прикладі фенофаз пилення і насіннєношення та 

оцінки рясності насіннєношення за два роки. Наведена також динаміка росту 

пагонів впродовж вегетативного періоду. Визначено рівні зимостійкості видів і 

культиварів кущових ялівців, а також виконана оцінка успішності їх інтродукції 

у природно-кліматичних умовах м. Львова за методиками П. І. Лапіна та С. В. 

Сіднєвох (1973), М. А. Кохно та А. М. Курдюк (1994).  

Зауваження:  

1. Зайвим є подавати кількості культиварів у відсотках з десятими і навіть 

сотими частками.  

2. Незрозуміло, чому автор у цьому розділі з самого початку не робить 

посилання на фактичний матеріал викладений у додатках? Адже це важливіший 

матеріал ніж ті світлини чи діаграми, які наведені у тексті розділу. Краще було 

зробити на основі цього матеріалу блок-схему таксономічної диференціації 

культиварів за морфологічними ознаками. 

3. Незрозуміло, чому автор у кожному підрозділі (3.4, 3.5, 3.6) вдається до 

риторики з загальновідомих положень про важливість певних досліджень, а 

також подає методику та характеристику дослідних об’єктів. Адже це 

суперечить чинним вимогам ДАК МОН України до змісту дисертацій. Всі ці 

аспекти мали б бути подані тільки у літературному огляді та з’ясовані у розділі  

другому, у якому власне має бути описана методика, охарактеризовані зібрані 

автором матеріали тощо. 

4. Шкода, що серед 14 цитованих літературних джерел нема жодного 

авторитетного іноземного видання, про які було згадано у літературному 

огляді. Особливо це стосується  культиварів. Посилання автора на чотири 

джерела  «Асортимент кущових ялівців садового центру» не є адекватними, 

оскільки це не є наукові публікації, а наведені сорти та форми незахищені 

документами авторського права. 

Четвертий розділ «Аутекологічні особливості пристосування кущових 

видів роду ялівець в умовах Львова та їхній вплив на довкілля». Автором 
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проаналізовані аутекологічні особливості розвитку кущових ялівців в умовах 

урбоекогенезу. Досліджено життєвість рослин, зокрема ступінь жаростійкості, 

посухостійкості, газостійкості, солестійкості, накопичення важких металів та 

радіонуклідів. На основі даних визначена потенційна можливість використання 

кущових ялівців у озелененні І–IV ЕФП комплексної зеленої зони міста Львова. 

Викладений матеріал оригінальний і цінний, може слугувати основою для 

прикладних розробок. Цікавий і важливий матеріал подано підрозділ «Рівень 

ушкодження кущових ялівців при дії різних газів». Важливою є 

стрестолерантність досліджених рослин до дії Cl2, SO2, NO2, O3. Це ж 

стосується солестійкості культиварів, індикації їх життєвості шляхом 

дослідження електричного опору прикамбіальної тканини (імпедансу) та 

поляризаційної ємності, а також за допомогою аналізу показників 

флуоресценції хвої. 

Зауваження:  

1. Незрозумілий заголовок до таблиці 4.2 «Жаростійкість живців кущових 

ялівців (за Ф. Мацковим)». Це за методикою Мацкового, чи це табличка 

результатів дослідження цього автора ? 

2. Наведені усереднені показники жаростійкості у балах з точністю до 

десятих часток. Проте незрозуміло, який був обсяг матеріалу. Не вказано також 

довірчий інтервал. Це стосується і посухостійкості рослин та польової 

вологості ґрунту тощо. 

3. Знову ж незрозуміла назва рис. 4.3. «Динаміка зміни водоутримуючої 

здатності кущових ялівців (Ботанічний сад ЛНУ ім. І. Франка)». Це, що 

результати дослідження цього ботанічного саду ? І що то за цифри з точністю 

до сотих ? Це відсотки ? 

4. Незрозуміло, навіщо у підсумковому підрозділі наведено рис. 4.11, що 

представляє схему чотирьох груп інтегральних показників біологічного 

пристосування і стійкості рослин до умов місцезростання Н. В. Трулевич, як це 

вбачається з тексту ? 
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Окремо у четвертому розділі викладено матеріали стосовно впливу 

кущових ялівців на поліпшення стану довкілля Львова. У дуже короткому 

підрозділі, який складається з двох речень, наведено на рис. 4.12. цікаву блок-

схему під назвою «Фітомеліоративна функція кущових ялівців». Однак, 

незрозуміло, чи це оригінальна схема автора, чи запозичена…? Все ж далі 

викладено важливі аналітичні матеріали, що стосуються пилефільтрувальної  

ролі кущових ялівців, поглинання ними важких металів і радіонуклідів, а також  

вуглекислого та інших газів. це ж стосується і киснезбагачувальної ролі 

кущових ялівців та їх фітонцидної активності, вертикального і горизонтального 

градієнтів на стан середовища та  фітомеліоративної дії їх фітогенного поля 

кущових ялівців. Цінними є і матеріали щодо протиерозійної функції кущових 

ялівців у пересіченому ландшафті та їх шумопоглинальної ефективності. 

Загалом цей розділ опирається на статистично оброблений матеріал 

представлений у додатку В. 

Зауваження:  

1. Насторожує однак надто висока точність вимірювань, а саме в межах 

1% квадратичного відхилення. Також, температуру поверхні хвої наведено з 

точністю до десятої частки градуса тощо. Тому автор мав би пояснити, за 

допомогою яких приладів отримано такі високі результати і чи мали вони 

метрологічну повірку ? 

2. У деяких випадках не наведено методику окремих аналітичних 

досліджень. Зокрема, це стосується «фітонцидної активності хвої пагонів» та 

«шумопоглинальної ефективності».  Мало б бути також вказано, хоч які 

прилади було застосовано ? 

3. Некоректна назва підрозділу 4.2.7. «Вплив вертикального і 

горизонтального градієнтів кущових ялівців». Як вбачається з тексту, очевидно, 

що йдеться про температурні градієнти. 

П’ятий розділ «Удосконалення прийомів розмноження та використання 

кущових ялівців у покращенні довкілля Львова» завершальний, прикладного 

спрямування. Матеріал грамотно узагальнений має практичне значення. 
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Зауваження: 

Хоч підрозділ містить результати власних досліджень, все ж насичений 

загальновідомими твердженнями. 

Висновки роботи є логічними, оригінальними та аргументованими, 

базуються на результатах переважно власних досліджень автора та їх 

узагальненні. Вони відповідають  меті та заявленим програмним завданням 

Наукова новизна роботи. Вперше  встановлено, що у міське озеленення 

Львова інтродуковано кущові ялівці 12-ох видів, які представлені 74-ма культи 

варами. фіторізноманіття кущових ялівців кластеризовано за: трьома рівнями 

жаростійкості; трьома рівнями зимостійкості; трьома рівнями газостійкості і 

чотирма рівнями солестійкості Виявлено збільшення акумуляції важких 

металів: цинку, міді, свинцю, кадмію та поступове накопичення стронцію-90 і 

цезію-137 у хвої J. sabina „Cupressifolia‟ та ґрунті у напрямку від першого (І 

ЕФП – Брюховицький лісопарк) до четвертого (ІV ЕФП – вуличні насадження 

центру Львова). Удосконалено біофізичні методи тестування життєвості 

кущових ялівців. 

Практичне значення. Робота має вагоме прикладне значення для 

впровадження результатів її у практику фітомеліорації довкілля міст та селищ. 

Рекомендації використовуються в ЛКП “Зелений Львів”.  

Результати роботи використовують у освітньому процесі Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності при викладанні таких 

дисциплін: “Урбоекологія”, “Екологічна безпека” та “Ландшафтна екологія”, 

що підтверджено відповідним актом впровадження. 

Загальні зауваження: 

1. Науковий стиль автора повинен бути краще узгодженим з діючими 

вимогами до дисертацій, а саме у розділах і підрозділах, де викладено основні 

результати досліджень, не повинно бути обширних вступів та викладань 

загальновідомих методик, на кшталт розрахунку сум ефективних температур. 

Для цього є відповідні структурні частини дисертації. 

2. В тексті трапляються граматичні помилки та русизми. 
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Загальний висновок. 

Незважаючи на виявлені недоліки, представлена до захисту робота 

заслуговує високої оцінки. Адже отримані результати наукового дослідження є 

вагомим внеском до екологічного вчення щодо функціонування біотичних 

систем у середовищі міст і мають прикладне значення не лише для м. Львова, 

але й у ширшому територіальному аспекті, наприклад лісостепової зони 

загалом. 

Дисертаційна робота Шуплата Тараса Ігоровича на тему «Життєвість та 

урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів» 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до кандидатських 

дисертацій та пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 

19 серпня 2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор, 

Шуплат Тарас Ігорович, заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія.  
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