
ВІДГУК офіційного опонента 
на дисертацію Клубука Віталія Вікторовича 

«Становлення та розвиток науково-організаційних засад зрошуваного 
землеробства Південної України (друга половина XIX - початок XXI 

століть)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.07 - історія науки й техніки 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 
та її зв 'язок із науковими програмами 

Однією з важливих проблем людства є розв'язання продовольчої 
програми. Ця проблема залишається й на сучасному етапі розвитку аграрного 
сектору, зокрема й Південної України. Тому ефективне використання степових 
земель, правильне (науково обґрунтоване) ведення землеробства, використання 
сучасних новітніх технологій зрошення тощо є тим шляхом, який веде до 
розв'язання цієї проблеми. Але, без аналізу й об'єктивних висновків щодо 
історичного розвитку зрошення, теорії та методології зрошуваного 
землеробства, технічних засобів зрошення, досягнень й помилок у 
зрошуваному землеробстві тощо, неможливо говорити про перспективи в 
аграрному секторі Південної України. Вважаємо, що тема досить актуальна й 
потребує уваги не лише на академічному рівні , а й на державному. 
Актуальність підтверджена й тим, що тема дисертації є складовою частиною 
загального напряму наукових досліджень Інституту історії аграрної науки, 
освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН, зокрема наукових тем: «Розробити науково-організаційні та 
концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної 
справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та 
джерелознавчі аспекти дослідження» (номер державної реєстрації 
0111U003538), «Науково-організаційні та регулятивні засади інноваційної 
діяльності в системі аграрної науки: теоретико-методологічні, історико-
наукознавчі, архівні, бібліографічні аспекти дослідження» (номер державної 
реєстрації 0116U002102), «Методологічні та організаційні засади управління 
системою інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки: історико-
концептуальний аспект» (номер державної реєстрації 0116U002103). 

Тема дисертації є, безперечно, актуальною і важливою для сьогодення і з 
погляду вивчення історії розвитку природничих наук, зокрема таких важливих 
галузей як ґрунтознавство, охорона природи, рослинництво. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків та їх достовірність 

Дисертаційна робота виконана Віталієм Вікторовичем Клубуком є 
науковим дослідженням, в якому розкрито авторський підхід до комплексного 
розкриття історії становлення і розвитку науково-організаційних засад 
зрошуваного землеробства Південної України другої половини XIX - початку 
XXI століть. Зміст дисертації є виваженим і логічно побудованим за своєю 
структурою. 

Викладені автором в дисертації наукові положення, теоретичні висновки 
не підлягають сумніву й є достовірними та належним чином обґрунтованими, 
що у свою чергу підтверджується опрацюванням значної кількості матеріалів 
фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України, 
Державного архіву Київської області, Державного архіву Херсонської області, 
наукового архіву Інституту зрошуваного землеробства НААН. Загалом, як 
зазначено автором, ним використано 71 справу 23 описи 16 фондів 5 архівів 
України, у тому числі впроваджено до наукового обігу 46 раніше невідомих 
архівних документів. 

У дисертації використані опубліковані офіційні документи органів 
державної влади, наукових і громадських організацій, офіційних установ. 
Передусім, це урядові постанови та розпорядження про розвиток дослідження і 
впровадження зрошення, застосування ефективних технологій, організацію та 
реорганізацію галузевих науково-дослідних установ і вищих навчальних 
закладів тощо. 

Заслуговує на схвалення ретельно продумана й визначена методологія 
даного дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації, як зазначено 
автором, ґрунтуються на принципах історичного дослідження: історизмі, 
об'єктивності, системності, наступності, комплексності, науковості, 
багатофакторності, що забезпечують цілісне, всебічне охоплення найістотніших 
аспектів зазначеної проблеми. Для вирішення дослідницьких задач здобувач 
використав загальнонаукові (аналіз, синтез, класифікація, типологізація) та 
міждисциплінарні (структурно-системний) методи. Особливу увагу приділено 
власне історичним методам наукового пізнання (проблемно-хронологічному, 
порівняльно-історичному, ретроспективному, періодизації). У процесі 
виконання дисертаційного дослідження здобувач також застосував методи 
історіографічного, джерелознавчого та термінологічного аналізу. 

Зробивши аналіз рукопису, можна зазначити, що завдяки опрацюванню 
широкої джерельної бази, визначенню й розумінню методології дослідження 
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автором успішно розв'язано поставлені задачі й досягнуто мету дослідження, 
яка полягала в цілісному науково-історичному аналізі еволюції наукових та 
організаційних основ зрошуваного землеробства Південної України в другій 
половині XIX - на початку XXI століття. 

Результати дисертаційного дослідження В.В. Клубука є апробованими на 
всеукраїнських і міжнародних конференціях. За основними результатами 
дисертаційного дослідження опубліковано 5 статей, 4 з них - у наукових 
фахових виданнях України за спеціальністю. Одна стаття опублікована у 
збірнику іншої держави. Отже, умови щодо опублікування результатів 
дослідження витримані. 

Наукова новизна одержаних результатів та повнота їх викладу 

Дисертаційна робота В.В. Клубука характеризується науковою новизною 
та власним баченням на розв'язання наукового завдання дисертації. Зокрема, на 
увагу заслуговують такі здобутки автора: 
опрацювання й узагальнення історіографії з обраної проблематики, залучення 
матеріалів архівних фондів, документів органів державної влади тощо, що 
забезпечило повноцінне висвітлення: зародження знань про зрошення, 
становлення наукової думки про зрошуване землеробство, розвитку науково-
організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України, 
практичного впровадження технологій зрошення у визначений темою 
дослідження період; запропоновано періодизацію становлення і розвитку 
науково-організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України, 
яка ґрунтується на врахуванні теоретико-методологічних та інституціональних 
чинників, а також соціально-економічних, суспільно-політичних і 
технологічних змін, загальних закономірностей розвитку 
сільськогосподарських наук; конкретизовано визначальні чинники впливу 
координаційних інституцій на діяльність галузевих вищих навчальних закладів 
та науково-дослідних установ щодо ефективного розроблення і застосування 
технологій у зрошуваному землеробстві Південної України; розкрито основні 
тенденції досліджень наукової школи з удосконалення наукових основ 
зрошуваного землеробства Південної України. Набув подальшого розвитку 
напрям відтворення діяльності вітчизняних галузевих вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних установ, а також творчої спадщини видатних 
вчених-аграріїв щодо удосконалення наукових основ у зрошуваному 
землеробстві Південної України. 

За матеріалами дисертаційного дослідження автором опубліковано 17 
наукових праць: 1 монографію у співавторстві; 9 статей, з яких 5 - у наукових 



фахових виданнях ( 1 - у виданні, що індексується наукометричною базою), та 
4, які додатково відображають наукові результати дисертації; 7 тез у збірниках 
матеріалів наукових конференцій. 

Праці автора, опубліковані у наукових фахових виданнях та праці 
апробаційного характеру, присвячені окремим положенням і цілком 
відповідають змісту дисертації. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел та 12 додатків. 

У вступі розкрито актуальність теми, зазначено зв'язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об'єкт, 
предмет і методи дисертаційного дослідження, встановлено хронологічні межі, 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 
особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, публікації та 
структуру дисертації. 

У першому розділі «Стан наукового опрацювання, джерельна база та 
теоретико-методологічні засади дослідження» здійснено історіографічний 
аналіз наукових праць за темою дисертаційної роботи, охарактеризовано її 
джерельну базу та обґрунтовано методологію наукового пошуку. 

Автором узагальнено результати аналізу наукових здобутків дослідників 
історії у зрошуваному землеробстві, що забезпечило, по-перше, простеження 
основних етапів нагромадження знань щодо еволюції його теоретико-
методологічних основ та науково-організаційного забезпечення; по-друге, 
виявлення окремих завдань, пов'язаних з темою виконаної роботи, що 
потребують поглибленого опрацювання. 

У зв'язку зі зміною світоглядної позиції і стилів мислення дослідників, 
пошуком нових концептуальних підходів, історичні праці з проблеми 
дослідження автором поділено на три групи. До першої включено наукові 
праці, опубліковані у другій половині XIX - на початку XX ст., до другої - за 
радянської доби, до третьої - за часів незалежності України. Погоджуємося з 
думкою автора, що вони принципово відрізняються підходами, ідеологічним 
наповненням і висновками відповідно до суспільно-політичних та економічних 
умов певного історичного періоду. Серед історичних праць автором виділено 
декілька основних груп за предметно-тематичним принципом, зокрема це 
праці, що відтворюють: 1) становлення і розвиток вітчизняної 
сільськогосподарської науки та освіти; 2) історію науки та дослідної справи у 
зрошуваному землеробстві; 3) еволюцію окремих наукових напрямів, теорій і 
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концепцій науки про зрошення; 4) внесок у розвиток зрошуваного землеробства 
вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, наукових організацій 
та творчих об'єднань; 5) розвиток наукових основ зрошуваного землеробства у 
контексті діяльності відомих учених. 

Є логічним й справедливим висновок автора що історіографія проблеми 
дослідження досить різнопланова й у більшості узагальнюючих праць 
відображено лише окремі періоди або аспекти становлення та розвитку 
зрошуваного землеробства Південної України. 

Виявлений масив архівних матеріалів (71 справа 23 описів 16 фондів 5 
архівів України) забезпечив дослідження еволюції теоретико-методологічних 
основ зрошуваного землеробства, удосконалення його науково-організаційного 
забезпечення, уточнення деяких тверджень, засвідчення повноти та 
достовірності отриманої інформації. 

Поєднання автором загальноісторичних принципів з традиційними та 
новітніми методами допомогло уникнути суб'єктивних оцінок подій і фактів, 
що сприяло розкриттю предмета дослідження та наукової достовірності 
отриманих результатів. Чітко підібрана методологічна база дисертації дала 
змогу проаналізувати і синтезувати зібраний матеріал, забезпечити його 
репрезентативність. 

Виходячи з аналізу списку використаних джерел і літератури, можна 
погодитися з тим, що зазначене в дисертації наукове завдання недостатньо 
досліджено до цього часу на дисертаційному рівні, а достатня різнопланова 
джерельна база є прийнятною для виконання поставлених завдань. 

У другому розділі «Становлення наукових основ зрошуваного 
землеробства Південної України» автором охарактеризовано тенденції 
зародження і становлення наукової думки про зрошуване землеробство, 
діяльність перших галузевих освітніх закладів та дослідних установ, основні 
наукові напрями та здобутки, визначальні для кожного з виділених періодів. 
При здійсненні періодизації враховували соціально-економічні, суспільно-
політичні, загальнонаукові, теоретико-методологічні, науково-організаційні та 
технологічні чинники. 

Слід відмітити напрацювання автора щодо зародження знань про 
зрошення сільськогосподарських культур і становлення наукової думки про 
зрошуване землеробство, зокрема щодо діяльності перших галузевих освітніх 
закладів та дослідних установ, розвитку зрошення у контексті вчення В.В. 
Докучаєва. 

Запропонована періодизація становлення та розвитку науково-
організаційних основ зрошуваного землеробства Південної України 
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зазначеного періоду автором складена грунтовно, логічно і має право на 
існування. 

У третьому розділі «Розвиток науково-організаційних основ зрошуваного 
землеробства Південної України» з'ясовано й розкрито вплив на еволюцію 
зрошуваного землеробства соціально-економічних, суспільно-політичних та 
технологічних чинників, зміни в організації та змісті науки про зрошуване 
землеробство, що позначилося на окремих теоретичних складових, домінуванні 
певних методологічних принципів і підходів. 

Автором показано роль меліораційної секції Сільськогосподарського 
наукового комітету України та Науково-консультаційної Ради НКЗС УСРР у 
забезпеченні ефективного застосування зрошуваних земель. Наведено відомості 
про еволюцію мережі галузевих вищих навчальних закладів, науково-дослідних 
установ та крайових дослідних станцій, їх роль в удосконаленні технологій у 
зрошенні. 

Цікавість викликають матеріали щодо діяльності: відділу поливних 
культур Херсонської дослідної станції з питань зрошуваного землеробства; 
впровадження бавовносіяння. Автором відмічено здобутки Українського 
інституту зрошуваного землеробства, що полягають: у розробці і удосконаленні 
режимів зрошення та техніки високопродуктивного механізованого поливу 
сільськогосподарських культур, встановленні ефективних сортів і гібридів, 
обробітку ґрунту, удобренні та захисті культур, адаптованих до умов зрошення; 
розробленні наукових основ меліорації засолених зрошуваних ґрунтів. Для 
ефективного використання у зрошуваному землеробстві створено 
високопродуктивні, широкозахватні дощувальні машини та шлейфи з повною 
механізацією і автоматизацією поливу. Основними їх перевагами є високий 
рівень продуктивності та якості дощу, надійність у роботі, незначні витрати при 
експлуатації, збільшення екологічної безпеки. 

Автор розглядає й стан і перспективи розвитку іригаційного землеробства 
Південної України на сучасному етапі (1991 - дотепер). У підрозділі 3.5 
окреслено пріоритети використання землі в умовах зрошення через 
оптимізацію науково обґрунтованих технологій і механізми їх державної 
підтримки з урахуванням специфіки змін в аграрній економіці та 
сільськогосподарському виробництві. Автором відмічено, що теоретико-
методологічне підґрунтя для розвитку таких напрямів як раціональне 
використання зрошуваних земель, застосування диференційованого обробітку 
ґрунту, органо-мінеральних систем удобрення, спрямованих на одержання 
високоякісної продукції в умовах зрошення становлять напрацювання 
А. О. Лимара, В. С. Снігового, В. О. Ушкаренка та інших. Науковцями 
розроблено енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології вирощування 
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сільськогосподарських культур, високопродуктивні сорти і гібриди, інтегровану 
систему захисту культур в умовах зрошення, раціональні ґрунтозахисні режими 
зрошення сільськогосподарських культур з використанням поливної води різної 
мінералізації, ефективні терміни і норми поливу при крапельному зрошенні. 
Обґрунтовано визначальну роль у зазначеному процесі Р. А. Вожегової, 
М. П. Малярчука, В. А. Писаренка та інших. 

У четвертому розділі «Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з 
удосконалення наукових основ зрошуваного землеробства Південної України» 
автором охарактеризовано закономірності та специфіку діяльності 
дослідницької школи, її внесок у становлення і розвиток теоретико-
методологічних основ зрошуваного землеробства Південної України. 
Викладений матеріал цього розділу персоніфікований і висвітлює здобутки 
багатьох вчених, які працювали з проблеми наукових основ зрошуваного 
землеробства Південної України, технічного його забезпечення й нині 
спрямовані на встановлення теоретико-методологічних основ адаптованих до 
посушливих умов технологій у землеробстві, що забезпечують науково 
обґрунтоване природокористування, збереження родючості ґрунтів та 
оптимізацію природного середовища на зрошуваних землях. 

Отже, за змістом дисертації слід відмітити, що робота виконана на 
хорошому професійному науково-методичному рівні. Чітко визначені мета, 
завдання, об'єкт і предмет дослідження. Розділи дисертації логічно пов'язані 
між собою, що свідчить про глибокий комплексний підхід до розв'язання 
поставленої проблеми. Висновки до розділів чіткі та лаконічні, а загальні 
висновки достатньою мірою відображають зміст роботи. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації, 
зауваження та дискусійні положення 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 
Дисертаційне дослідження Клубука В. В. Становлення та розвиток 

науково-організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України 
(друга половина XIX - початок XXI століть) як і кожна наукова робота має 
зауваження та дискусійні питання. 

1. На сторінці 11 біля поняття «землеробство» автором не вказане 
посилання на джерело. 

2. Підрозділ 3.1 виходячи з його назви мав би стисло в авторефераті 
висвітлити проекти щодо обводнення степів, які були запропоновані 
науковцями у 1920-х роках. Натомість цього синтезованого матеріалу в 
авторефераті немає. Хоча в дисертації автор зазначає ці проекти й навіть зовсім 
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трошки їх характеризує. Мова йдеться про проект «Дніпробуд» (стор. 127-128, 
133-134, 137), далі - якщо це проекти - план регулювання вологи шляхом 
поступового відновлення лісів та зрошення (с.128), впровадження травосіяння 
за умови використання штучного зрошення (с.129), здійснення зрошення 
шляхом влаштування водосховищ для збору води з атмосферних опадів або 
існуючих річкових систем і водойм (с. 130), запровадження чорних парів у 
поєднанні з комбінованим удобренням та обробітком ґрунту (с. 133), 
використання поливу, впровадження штучного дощування за допомогою 
застосування низьконапірних дощувальних пристроїв (с. 133). 

3. Згідно п. 14 «Порядку» якщо у дисертації використано ідеї або 
розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковані наукові праці, 
здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з 
обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або 
розробки. 

На наш погляд автор цю умову не виконав, подаючи в авторефераті с.20-
22 список опублікованих праць. І, зовсім безглуздо виглядає внесок автора в 
колективній монографії обсягом у 290 сторінок, в якій є певні розділи, 
підрозділи, що несуть в своїх межах певні задачі й текстове наповнення. Також 
викликають сумніви деякі наукові праці щодо відповідності самої публікації до 
теми дисертаційного дослідження. Наприклад, публікації під № 5, 10, 12. 

Але, незважаючи на вищенаведені зауваження й побажання, які не 
знижують загальної позитивної оцінки представленої роботи і носять, в 
основному, рекомендаційний характер, наукова новизна та практичне значення 
даного дисертаційного дослідження залишаються важливими і цілком не 
зменшуються. 

Загальний висновок про дисертацію, її відповідність вимогам 

Дисертація Клубука Віталія Вікторовича «Становлення та розвиток 
науково-організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України 
(друга половина XIX - початок XXI століть)» є цілісною, оригінальною і 
завершеною науковою працею. Одержані в роботі науково обґрунтовані 
теоретичні положення й висновки в сукупності забезпечують вирішення 
наукового завдання - розкриття становлення і розвитку науково-організаційних 
засад зрошуваного землеробства Південної України у другій половині XIX - на 
початку XXI століть. 

Виклад матеріалу в дисертації послідовний і логічний. Висновки науково 
обґрунтовані. 
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За змістовим наповненням, структурою, актуальністю, новизною, 
практичним значенням дисертація «Становлення та розвиток науково-
організаційних засад зрошуваного землеробства Південної України (друга 
половина XIX - початок XXI століть)» відповідає паспорту спеціальності та 
вимогам п. 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 p., а її автор Клубук Віталій 
Вікторович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.07 - історія науки й техніки. 
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доцент кафедри біології та методики навчання 
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