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офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry
Вальчика Вадима Едуарловича
<<IСТОРiя наукового забезпечення широкомасштабних дослiджень rрунтiв
УРСР у 30-60 рр. ХХ cT.Dl подану на здобуття наукового ступеня
кандидата iсторичцих Еаук за спецiальнiстю
07.00.07 - iсторiя науки й технiки

Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження та iT зв'язок iз
науковими програмами
ЗаВДЯКи своiй природнiй родючостi Црунт, в деякiй Mipi, можливо вважати
ГОЛОВНОЮ УМоВою iснування людства. В УкраiЪi панують чорноземи, що маютъ
cBiToBe ЗНаченшI. Але в цiлому фiзико-географiчнi умови держави настiльки
РiЗнОманiтнi, що iснують yci ocHoBHi типи fрунтiв, якi трапляютъся в помiрному

клiматичному поясi. Проте, сучаснi обстеження фунтiв свiдчать, Що i'хнiй стан за
ocTaHHi десятилiття значно погiршився та наближаеться до критичного рiвня.
УкраiЪа щороку втрачае бЛизъко 100 тис. га родючих rрунтiв. УкраiЪськi
ЧОРНОЗеМи ранiше становили близько 50% ik свiтового банку. Тепер через
НаДМiРНУ експлУатацiю та забруднення виведено з сiлъськогосподарського обiгу
МаЙЖе 60% наших чорноземiв. У зв'язку з цим величезне значеннrI мае практична
РОЛЬ фУнТоЗнавства як науки, тож для уникнення помилок сьогодення нам
ПОТРiбно Звертатись до iсторичних i] надбань. Тому дисертацiйне дослiдження
В.Е. ВаЛЪчика акту€tльЕе
полягае у вiдтвореннi цiлiсноI картини розвитку
ГРУНТОЗнаВства на теренах УкраiЪи, зокрема широкомасштабних дослiджень
rРУНТiВ УРСР У 30-бO-х роках ХХ столiття та його наукового забезпеченнrI, адже
rrрог€Lлин саме в цей перiод зЕuIишаеться досить багато.
п
ЛИСерТацlине дослlдженнrl виконано вlдповlдно до загЕшьного напряму
НаУКОВИХ ДОСлiДжень Iнституту icTopii аграрноi науки, освiти
технiки
Нацiональноi науковоТ сiльськогосподарськоТ бiблiотеки FIААН i е складовою
НаУКОвОi ТеМатики <Розробити науково-органiзацiйнi та к_онцептуальнi основи
сТановлення та розвитку сiльськогосподарськоТ дослiдноi справи в YKpaiHi:
ТеОРеТИКО-МеТоДологiчнi, iсторико-науковознавчi, бiографiчнi та джерелознавчi
.-^^
аспекти дослiдження)) (номер державноi ресстрацiТ 0 1 14U001207).
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Сryпiнь обГрунтованостi наукових положець, висновкiв
та ik достовiрнiсть

Змiст дисертацii е лаконiчним та логiчно гrобудованим за своею
СТрУктурою. HayKoBi положення, теоретичнi та практичнi висновки,

ВИКjlаДенi в дисертацii, е достовiрними та належним чином обцрунтованими.

ДЛя цЬого автором опрацьовано значну кiлькiсть документiв, наукових

ПРаЦЬ, перiодичних видань. Прiоритетне значеннrI надавалося документам,
ЯКi ДОЗВоляли всебiчно здiйснити аналiз наукового забезпеченнlI
широкомасштабних дослiджень rрунтiв УРСР у зu}значениЙ перiод.

Виходячи з акту€Lльностi теми та iT не розробленостi, Вадим Едуардович
ВИЗНачиВ мету та наукове завдання, вирiшенню якого пiдпорядкованi
структура, об'ект i предмет дослiдження.
МетОдологiчною основою дослiдження с фундамент€lJIьнi принципи

iсторичного пiзнання: iсторизму, об'сктивносri, системноЪтi

та

комплексностi, наукового плюралiзму, критичного пiдходу до аналiзу
ДЖеРеЛ. У роботi забезпечено комплексний та мiждисциплiнарний пiдхiд i
ВИКОРИСТаНО тРадицiЙнi методи дослiдження: теоретичний та iсторикоЛОГiЧНиЙ аналiз, синтез, систематизацiя i класифiкацiя, .ro-yr.ouo-

бiблiографiчний,
перс он€tлiстично-бiографiчний,
ретроспективнии,
хронологiчно-проблемний, порiвняльний, метод класифiкацiт тощо.
ЗаСтосУвання вищеперерахованих принципiв
методiв дало змогу
аВТОРУ ВиЗначити напрям дисертацiйного пошуку, комплексно й системно
РОЗГЛЯНУТИ цiлiсну системну картину становлення та подапъшого розвитку
ОДНiеi iЗ складових rрунтознавчоТ науки
широкомасштабних обстежень
ГРУНТiв та ix науково-органiзацiйного забезпечення, а також проаналiзувати
розвиток наукових поглядiв даноi проблеми та значення наукових
НаrrРаЦЮВанЬ вчених для розвитку вiтчизняного агрогрунтознавства в
УкраiЪi.
результати дослiджень автора, висновки, що сформулъованi в 8 гцrнктах,
ОДеРЖаНi В реЗультатi наукових узаг€Lльнень квалiфiкованоi аналiтичноТ
роботи достатньо обГрунтованi.
Першим висновком автор наголошу€ на тому, lцо iснуючi публiкацii
З ДаНОГО ПИТаНня Лише фрагментарно розкривають tIоступ наукового
забезпечення вивчення rрунтiв
широкому обсязi. Залишаються
НеВИСвiтлеНими питання icTopii започаткування та здiйснення наукового
забезпечення широкомасштабних обстежень Грунтiв в УкраiЪi.
ДРУгим висновком автор rrодае перiодизацiю широкомасштабних
rрунтових дослiджень на теренах Украiни у дослiджуваний перiод, на
ocHoBi якоi аналiзувалася органiзацiя ix наукового забезпечення.
Третiй висновок зlясовуе ocHoBHi науково-органiзацiйнi передумови
широкомасштабних дослiдженъ rрунтiв Украiни, розпочатих
1930-х
роках.
Четвертий висновок вказуе, що до початку 1930-х рр. було здiйснено
ЗНаЧНi Обсяги робiт з обстеження фунтiв, основними результатами яких
cT€LIIo створення першо1 карти црунтiв Украiни.
П'ятий висновок видiляе ocHoBHi наrтрями обстежень rрунтiв та
з'ясовуе структуру ik науково-органiзацiйного забезпечення
межах
першого етапу (19З 1-1940) - до якого розроблено перiодизацiю.
Шостий висновок простежу€, що 1950-Ti рр. вiдзначилися значними
результатами щодо вивчення фунтового покриву Урср. Саме тодi була
пiдготовлена основа для проведеннrI на новому науково-методичнопрактичному piBHi великомасштабних дослiджень IpyHTiB республiки у
1957-\961 рр., якi, у свою чергу, ст€uIи подiсю свiтового значення.
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сьомий висновок зазначае, що здiйсненi

великомасштабнi
обстеження ЦpyHTiB 1957_11961 рр. над€LJIи державi колосальний
iнформацlйниiт банк даних про rрунти. У резулътатi Украiъа отримала Bci
необхiднi матерiали для здiйснення науково обrрунтованого
землевпорядкування, .земельно-кадастрових робiт, бонiтування,
економiчноТ, екологiчноi, грошовоТ оцiнки землi.
Восъмим висновком показано внесок у розвиток агроrрунтознавства
вiтчизняНих учених: Щ.Г.Вiленського, Г.Г. Махова, о.н. Соколовського,
А.Ф. Яровенка,
М.К.Крупського,
Н.Б.Вернандер,
Г.М.Самбура,
Г.В. Новiковоi, В.Щ. Кисiля та iншi. З'ясовано, що ikнiЙ творчиЙ доРОбОК
став поШтовхоМ до iнтеНсифiкацii галузi, подаJIьшого розвитку галузевоi
науковоТ думки у cBiToBoMy вимiрi.

Наукова новизна отриманих результатlв та
повнота ix виклалу в опублiкованих працях
На ocHoBi аналiзу стану науковоТ розробки проблеми можна зробити
висновок, Що дисертацiйна робота в.Е. Вальчика характеризуеться
науковою новизною та практичною спрямованiстю. Зокрема, на особливу
увагу заслуговують TaKi здобутки автора:
вперtuе здiйснено комплексне iсторико-наукове вивчення розвитку
теренах УкраТни у
широкоМасштабниХ rрунтовю( обстежень
лослiджуваний перiод. у вiдповiдностi з найважливiшими зрушеннями в
розвитку агрофунтознавства запропоновано ix перiодизацiю, на ocнoBi якоТ
аналiзувалася побудова ix наукового забезпечення, скJIадено iсторичну
хронологiю органiзацiйних та наукових засад евоJIюц1l дослlдно1 справи в
цъому напрямi. Видiлено домiнуючi чинники впливу на завдання та наIIрями
г€шузевИх наукоВих пошУкiв.,,Щовеd9но, що принципи органiзацiТ наукового
забезпеченнrI широкомасштабних обстежень rрунтiв УРСР маJIи вирiшальне
значеннJI для ix розвитку. BiH був TicHo пов'язаний з колгоспно-радгоспниNI
будiвництвоМ в роки перших п'ятирiчоК, 8 у 1930-1960-х рр. обстеження
набули значного розгортання, агрономiчну цiлеспрямованiстъ. Формування
органiзацiйноi вертикалi галузевих 1нституцlй з единим координацlинометодичним центром ст€LгIо найбiльш резулътативним заходом.
^ результатами дисертацrйного дослlдження огt) rблiковано 9
За
одноосiбних наукових праць, серед яких 5 статей у збiрниках, що входятъ до
перелiку наукових видань, визнаних мон Украiни фаховими з iсторичних
наук, в томУ числi 1 публiкацiя у збiрнику, який включено до мiжнародних
наукометричних баз даних наукових публiкацiй вчених, 4 публiкацiТ У
збiрниках матерiалiв наукових конференцiй.
На пiдставi цього можна зробити висновок, що публiкацiТ вiдповiдають
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висновки, що
них вiдображенi положення
дисертацiТ.
систематизованi у представленiй роботi.
Оцiнка змiсту дисертацiйноТ роботи, iT завершенiсть
щисертацiйна робота складасться iз вступу, чотирьох роздiлtв, висновкlв,
списку використаних джерел iз 169 найменувань i 9 додаткiв.

змiсту

У

першому роздiлi (с. 11-Зб), присвяIIеному iсторiографii проблеми,
джерепознавчим та методологiчним засадам дослiдженнll представлено ниЗКУ
рiзноманiтних MaTepimriB.
На ocHoBi здiйсненоi перiодизацii iсторiографii видiлено два етапи, якi
вiдрiзняються пiдходами i висновками згiдно з полiтичною кон'юнктУроЮ
того чи iншого iсторичного перiоду: 1) iсторiографiя радянського перiоду;2)
працi, що вийшли друком за роки державностi Украiни.
Значну цiннiсть даноi дисертацiйноi роботи представJuIють apxiBHi
документи I_{ентрального державного apxiBy вищих органiв влади та
управлiння Украiни, I_{ентрzшьного державного apxiBy громадських об'еднанЬ
УкраТни. Не менш важливим скJIадником джерельноi бази дослiдження е
оригiнальнi працi вчених у галузi Грунтознавства та агрохiмii, аналiз яких
сприяв вiдтворенню цiлiсноi картини науково-органiзацiйного забезпечення
широкомасштабного обстеженнrI Црунтiв в YKpaiHi у дослiджуваний перiод.
Таким чином автором встановJIено, що iснlточi працi фрагментарно Та
не досить глибоко розкривають тему даного дисертацiйного дослiдження.
Незважаючи на тривалий перiод розвитку даноI галузi, вiдсутньою
з€tлишалася узагЕrльнююча наукова праця з icTopii започаткуван}uI та
здiйснення наукового забезпечення широкомасштабного обстеженнrI Црунтiв
в УкраiЪi.
У дрчгому роздiлi (с. З7-'7З) <<Передiсторiя становленнrI та розвитку
широкомасштабних фунтових дослiджень в УкраiнЬ> у проблемнохронологiчнiй послiдовностi висвiтлено науково-органiзацiйнi передумоВи
агрофунтових обстежень, розпочатих в УкраiЪi на початку 1930-х рр.
Одним iз результатiв вiдповiдних джереп став висновок, що в
двадцятих роках ХХ столiття було зроблено першу спробу генер.LльноГо
т1 часи в YKpaiHi
у краlш tрунтознаtsч()l,()
зведення та узагальнення наявного в Ti
фунтознавчого
оглядовоi
матерiалу i складання першоi зведеноi
республiкансъкоi карти
грунтiв у масштабi 1:1000 000. Ще пов'язано з остаточним встановленняМ
радянськоi влади на переважнiй бiльшостi суrасних украiЪських земеЛь, щО
започаткувuLло радик€tльнi змiни не тiльки полiтичного устрою, а й тих ВИМОГ,
якi стави лися перед сiльськогосподарською наукою.
,Щослiджено робоry СекцiТ фунтознавства Сiльськогосподарського
наукового KoMiTeTy та Вiддiлу фунтознавства I-{ентральноi агрохiмiчнОТ
лабораторii, в результатi якоi було отримано значнi досягнення з дослiдженнЯ
црунтiв Украiни.
У третьому роздiлi (с. 74-|2|) <Органiзацiя наукового забезпечення
широкомасштабних обстежень фунтiв УРСР у 19ЗO-х рокаю) дисерТаНТОМ
пок€вано, що проведеннlI широкомасштабних обстежень rрунтiв УСРР У
1930-х рр. на високому piBHi стало можливим внаслiдок змiни науковоорганiзацiйноi системи г€}JIузевого дослiдництва.
Автор видiлив ocHoBHi напрями широкомасштабних обстежень rрунтiв
у 1930-х рр. ХХ ст.: 1) агроiнвентаризацiя rрунтiв Украiни (19З|-|9ЗЗ);2)
картографування rрунтiв Украiни (193б-1939); 3) дослiдження фунтiв зони
бавовносiяння та обстеження rрунтiв буряковоi зони iз складанням до них

грунтово-агрохiмiчних карт (1934-1937); 4) агрохiмiчне обстеження Црунтiв
приеднаних територiй Захiдноi УкраiЪи дJuI потреб картографування; 5)
дослiдження 195 сортодiльниць (1938-19З9); 6) 1935 piK е початком вивченнrI
г€uIогенних Црунтiв Украiни.
.Щисертантом доведено важливу роль здобуткiв отриманих з
картографування rрунтiв УкраТни: 1) у 19З5 р. складено оглядову карту
црунтiв УкраТни масштабу 1 : 1000000 (Н.Б. Вернандер, О.М. Гринченко,
С.М. Муравлянський, С.С. Соболев,
М.К. Крупський,
Г.С. Гринъ,
О.Н. Соколовсъкий). Порiвняно з попереднъою картою rрунтiв республiки
(|928 р.) незрiвнrtнно зросла ii обцрунтованiстъ.
У четвертому роздiлi (с. 122-162) <Науково-органiзацiйна система

грунтових дослiджень

в УРСР у

повоенний перiор> обцрунтовано

визначаJIьну роль г€шузевих науково-органiзацiйних осередкiв у науковомУ
забезпеченнi rрунтових обстежень, поширеннi галузевоi науковоi думки та
здобутки окремих вчених того часу.
Показано, що фунтовi дослiдження УРСР у 1950-Ti рр. вiдзначилися
значними результатами щодо вивчення фунтового покриву Украiни.
Вперше дослiджено HoBi територii (близько 20 млн. гектарiв), докладно
обстежено земельнi площi, проектованi пiд зрошення i гiдробудiвництво на
пiвднi Украiни, вивчено i закартовано фунти захiдних областей УРСР,
скпадено та видано карти црунтiв Украiни в масштабах 1:10000 i 1:750000.
Таким чином була пiдготовлена основа для tIроведення на новому
iсторичному, науково-методично-практичному piBHi великомасштабних
дослiджень цpyHTiB УкраiЪиу t957-19б1 рр., якi у свою черry стuulи подiею
свiтового значення.
Автор за результатами дослiджень переконуе, що основи cy{acнlD(
наукових поuryкiв та здЬбуткiв з широкомасштабних фунтових дослiджень
закладено творчою та науковою працею видатних )лIених, наукова спадщина
яких суттево вtIлинула на розвиток фунтознавства в Украiнi та сприяла

прогресу в цiй галузi. I_{e плеяда вiдомих вiтчизняних rIенихагрогрунтознавцiв О.Н. Соколовський, ,Щ.Г. Вiленсъкий, Г.Г. Махов,

О.М. Можейко, М.К.Крупський, Г.С. Гринь, Г.М. Самбур, О.М. Гринченко,
В.Щ. Кисiль, А.Ф. Яровенко, Г.В. HoBiKoBa, Н.В. ,Щубовська та iншi.
В цiлому за змiстом дисертацii слiд вiдмiтити, що робота виконана на
достатньому науково-методичному piBHi. Мета, завданнrI, об'€кт i предмет
чiтко визначенi. Роздiли дисертацii логiчно пов'язанi мiж собою, що свiДчить
про глибокий комплексний пiдхiд до розв'язання поставленоi мети. Висновки
по роботi достатньо повно вiдображають Ti змiст.
Можна констатувати, що робота мае характер завершеноi працi з icTopii
науки и технlки.

Вiдповiднiсть змiсry автореферату основним положенням дисертацiiо
зауваження та дискусrинl положення

змiст автореферату повнiстю розкривае основн1 положеннrI 1 результати
дисертацii, якi достовiрнi, мають наукову новизIIу та вiдповiдають вимогам
ДАК MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни.
У цiлому, позитивно оцiнюючи дисертацiйну роботу В.Е. Вальчика,

повноту методологiчноi та теоретичноi основи дослiдження i aKTy€tJIbEicTb ,
вартО зазначиТИ, ЩО проаналiзоване дисертацiйне дослiдження мiстить деякi
дискусiйнi положення та зауваження, якi носятъ рекомендацiйниЙ хараКТ€Р, &
саме:

У дисертацii зустрiчаютъся деякi похибки арryментацii i викладУ. На
територii Украiъи передбачаJIося дослiдити rрунти 195 сортодiльницъ
зернових культур. Проте, вiдносно точноi кiлькостi дослiджених
1.

сортодiльницъ е деякi розбiжностi. На с. |\2 вказано, що <ВаzомuЙ ВНеСОК У
справу вuвчення lpyHmolozo покрuву республiкu зробuв mакоэtс у 1938-1939
рр. УН!IСОЗ, якuй провiв dослiduсення lpyHmiB 793 сорmоdiльнuuь УРСР dЛЯ
сорmовuпробування краlцuх сорmiв зерновuх кульmур, 1цо заверlаuлося
склаdанняtи плану lpyHmiB коэtсноi у fulасurmабi 1:2000>>, на с.l1З теж вказано
но
iлянок Урср
р. )),
<<!ослidження tpyHmiB 1 9

висновках до III роздiлу с.|20, T1.4. автор вже вк€вуе 195
сортодiлянок, а саме: <Наслidкu dослidасення Фунmi
урсР у 1938 р, булu поdанi в формi dеmqльнuх планiв tpyHmiB масшmабу
1:2000 i mексmовоi харакmерuсmuкu TpyHmiB dля кожноi сорmоdiлянкu...)).
Двтор у загЕrльних висновках ш.5., c.167 у межах першого етатту (1931_1940)
здiйсненоI перiодизацii видiляс ocHoBHi напрями обстеженъ грунтiв
розмiщених в таблицi, одним з яких е <,Щослiдження 195 сортодiльниць
(tязв_tЯ39)>, вказавшИ В резудьтатаХ дослiдженъ 193 сортодiльницi.

Проте,

у

Аналогiчна ситуацiя гlрослiдковусться i в авторефератi: с.10, с.16.

Щискусiйне питання постае

<<,,Щослiдження цpyHTiB

В тому, що у

сортодiлянок зернових культур

cTaTTi г. г. Махова

урсЬ

за 1938 р., с.55

с. 55-58.] вказано 19З
[Зернове господарство. 1938. JЮ 5.
сортодiлъницi, а у cTaTTi <Районування дiльниць по сортовипробуванню
зерновиХ культуР в УРСР> за |9З9 р., с.67 автор вк€}зус вже 195 [Зернове
господарство. |939. - Jф 2. с. 66-7з], агрохiмiк та rрунтознавець
о. т. КалачиКов У cTaTTi (В. В. ,Щокуrаев и его творческое наследство в
советской Украине>> також згадуе про дослiдження у 1938 р. 195
сортодiльницЬ [Почвоведение. - 1939. - Ns 1. _ с. 58-б5]. Вважаю останню

цифру
--2. вiрною.
ЩЬпущено неточностi у формулюваннi загальних висновкiв у таблицi
перiодизацii широкомасштабних rрунтових дослiджень, п.5 та п.6 графа
кРезульmаmu dослidсюень>> мас бути оформлена не як процес, а як
отриманий резулътат. Тобто, на c.|66-167 написано: <Вuвчення Грунтlв
Нижньоi НадднiпряЕщини)>, потрiбно: <Вuвчено фунти Нижньоi

3. На мою думку, варто було б згадати в роботi хати-лабораторii, якi
займалися дослiдженням црунтiв колгоспiв i проводили спiльнi обстеження
Црунтiв з iншими науково-дослiдними установами.
4. ,Щисертацiйне дослiдження значно вигрЕtло б якби автор ширше
розкрив питаннrI про спiвпрацю вiтчизняних та закордонних вчених щодо

розвитку агрогруЕтознавчоI науки в зuIзначений перiод.
5. Поряд з тим, що робота в цiлому написана грамотно, легко читаеться,
картографування,

с.140 <5070-Ti

рр.)

50-70-Ti

с.|47

рр.,

с.155
огрiхи

помiченi на cTopiHKax: 9, |2t, |79.
Наведенi зауваження та побажання не знижують позитивну оцiнку
виконаного дисертацiйного дослiдження. Наукова новизна та практичне
значення даного дисертацiйного дослiдження з€Llrишаються важливими i
акту€tлъними.

Загальний висновок про дисертацiйну роботуr'fi вiдповiднiсть вимогам
,Щепартаменту атестацiТ кадрiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
,Щисертацiя Вальчика Вадима Едуардовича <<Iсторiя наукового
забезгrеченнrl широкомасштабних дослiджень rpyHTiB УРСР у 30-бO-х рр. ХХ
ст.)) е самостiйним, завершеним дослiдженням, мае важливе наукове
значеннrI i робить суттевий внесок у вiтчизняну iсторичну науку. Вона

виконана на належному науково-теоретиIIноIчIу piBHi. ,Щисертацiя
вiдзначаеться фунтовнiстю та новизною, мае важливе практичне та
теоретиIIне значення.

Виклад матерiалу

в

дисертацiйнiй роботi послiдовний

i

логiчний.

Щисертацiя написана автором грамотно, висновки науково обЦрунтованi.

За змiстовим

наповненням, структурою, новизною, важливiстю i
глибиною наукових розробок дисертацiйна робота В.Е. Вальчика вiдповiдае

вимогам ,Щепартаменту атестацii кадрiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни,
передбаченим шунктами 9, ||, i |2 <<Порядку присудження наукових ступенiв
i гlрисвоеннrl вченого звання старшого наукового спiвробiтника),
затвердженим Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 201З р.
Ns 567, а Ti авторзасJIуговус на присвоення наукового ступеня кандидата
iсторичних наук зi сгrецiальностi 07.00.07 - iсторiя науки й технiки.
Офiцiйний опонент
кандидат iсторичних наук,
старший викJIадач кафедри
технологlчно1
професiйноТ пiдготовки

ШНЗ

<<Переяслав-Хм

державний педагогiчн
iMeHi Григорiя Ско
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