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«Еволюцiя наукових основ застосування протиерозiйних

заходiв у землеробствi Захiдно.і. Укра.і.ни
(друга половина ХХ -початок ХХ1 столiть)»,
представлену на здобуття наукового  ступеня

кандидата  iсторичних наук
за спецiальнiстю о7.00.07 -iсторiя науки й технiки

В  умовах  загострення  економiчно.і. та  екологiчно.і.  ситуацi.і.  в  кра.і.нi

одним   iз   найважливiших   прiоритетiв   державно.і.   полiтики   ма€   стати

вирiшення       проблеми       протиерозiйного       землеробства,       оскiльки

грунтозахиснi    технологi.і.   забезпечують    високопродуктивне   та   якiсне

ВИРОбНИЦТВО СiЛЬСЬКОГОСПОдаРСЬКО.1. ПРОдУКЦi.1..

Сучаснi екологiчнi, економiчнi та енергетичнi проблеми збiльшують

актуальнiсть  розроблення  i  впровадження  грунтозахисних  технологiй  та

стимулюють   подальший   .і.х   розвиток   у   рiзних   грунтово-клiматичних

умовах. Науковцями з'ясовано, що з метою забезпечення сталого розвитку
сiльського     господарства     Укра.і.ни     доцiльно     створити     умови     для

функцiонування   механiзмiв   охорони    грунтiв   вiд   ерозi.і.   як   системи

регулювання антропогенного навантаження на землi у межах допустимого
ризику ерозi.і..  Необхiдно здiйснити вiдповiднi заходи з реалiзацi.і. охорони

цэунтiв   вiд  ерозi.і.:   створити   електронну   базу  даних   земельних  па.і.в   iз

врахуванням  .і.х  бонiтету  та  ерозiйно.і.  небезпеки;  здiйснити  оцiнювання

земель  як  природного  капiталу  iз  врахуванням  вартостi  захисту  .і.х  вiд

ерозi.].;    створити    службу    монiторингу    ерозiйно.і.    небезпеки    земель;

здiйснити  суцiльне  оцiнювання  та  картографування  ерозiйно.і.  небезпеки

земельних     па.і.в;     скласти     картограми     локального     протиерозiйного

зонування   земель,   якi   регламентують   допустиме   сiльськогосподарське

навантаження на землi.
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Через  те,  що  процес  розорювання  земельних  угiдь  мав  тривалу

iсторiю i вiдбувався практично стихiйно, виникли значнi труднощi в його

регулюваннi.   Тому   для   призупинення   ерозiйних   процесiв   у   грунтi
важливим    було    застосування    грунтозахисно.і.    оптимiзацi.і.    структури

сiльськогосподарських   угiдь,   розроблених   вченими   науково-дослiдних

установ   на   основi   контурно-мелiоративно.і.   органiзацi.і.   територi.і.   для
Захiдію.і.Укра.і.ни.

Науково-практичнi  розроблення  було  орiснтовано   на  екологiчно

безпечне використання ресурсного потенцiалу грунтiв, глибокий аналiз .і.х

екологiчно.і.    стiйкостi,    пошуки    шляхiв    бiологiзацi.і.    агроекосистем    i

ландшафтiв,   планування   заходiв,   спрямованих   на   захист   грунтiв   вiд

деградацi.і.   та    на   удосконалення   розмiщення    сiльськогосподарського

виробництва з  урахуванням реального  стану  земельних ресурсiв.  Тому у

роки незалежностi Укра.і.ни важливим для охорони грунтiв вiд ерозi.і. стало
збереження  i  вiдтворення  .і.х  родючостi  та  цiлiсностi,  а  також  створення

екологiчно.і. безпеки довкiлля у ерозiйно  небезпечних регiонах, зокрема й

Захiдному.   Завдяки   здiйсненню   охорони   грунтiв   вiд   ерозi.і.   держава

реалiзовувала   свою   функцiю   щодо   охорони   земель   як   основного
нацiонального     багатства    укра.і.нського     народу.     Все     вищенаведене

обумовлюс актуальнiсть даного дисертацiйного дослiдження.

Перший  роздiл  «Стан  наукового  опрацювання,  джерельна  база  та

теоретико-методологiчнi     засади    дослiдження»     присвячений     огляду

науково.і. лiтератури та архiвних джерел з теми дисертацi.і..

У зв'язку з розробленням новiтнiх наукових пiдходiв iсторичнi працi

стосовно проблеми дослiдження подiлено за хронологiчним принципом на

двi  групи.  до  першо.і.  з  них  включено  науковi  студi.і.,  опублiкованi  за

радянсько.і. доби, до друго.і. -за часiв незалежностi Укра.і.ни. Працi iсторикiв

науки i технiки радянського перiоду подiлено за двома етапами:  1) 1950-тi
-1970-тi   роки;   2)   1980-тi   роки   -1990р.   В   процесi   дисертацiйного
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дослiдження  було  з'ясовано,  що  в  iсторичних  працях  радянсько.і.  доби

вiдтворено   оснОвнi    етапи    еволюцi.1.   вiтчиЗнянО.1.   сiльсы{огоСпОдаРСЬКО.1.

науки,  охарактеризовано  внесок  галузевих  науково-дослiдних  установ  i

вчених  в розвиток  протиерозiйних заходiв.  Водночас  проблемi  наукових

основ  протиерозiйних заходiв у землеробствi  Захiдного регiону  УРСР  не

придiлено  належно.і.  уваги.  Окрему  групу  iсторичних  джерел  формують

публiкацi.і., якi  вiдносяться до другого перiоду,  що розпочався в  1991  р.  у

незалежнiй Укра.і.нi.

Згiдно  з  висновком  Г. М. Соловей,  проаналiзована  iсторiографiя  €

багатоплановою  за  тематикою  дослiджень  та  за  рiвнем   опрацювання

проблеми.  Водночас  спецiальних  праць,  якi  б  забезпечили  вiдновлення

цiлiсно.і.   картини   еволюцi.і.   грунтозахисного   землеробства   у   Захiднiй

Укра.і.нi, нею не вiдмiчено. Не представлено повною мiрою також внесок
галузевих  вищих   навчальних  закладiв   i   науково-дослiдних  установ   у

вирiшення дано.і. проблеми.

дослiдження   грунту€ться   на  використаннi   офiцiйних  документiв
органiв державно.і. влади,  наукових  i  1ромадських  органiзацiй,  офiцiйних

установ.   1.х   вивчення   сприяло   комплексному   аналiзу   завдань,   форм,
методiв,   юридично.і.   бази   аграрно.і.   полiтики   радянського   керiвництва,

дозволило   порiвняти   .і.х   з   державним    аграрним   напрямом   перiоду
незалежностi.  Вони  забезпечили  уточнення  деяких  суперечливих даних з

архiвних матерiалiв, наповнення .і.х реальним змiстом.

дисертантка    вiдзнача€,    що    особливу    iнформативнiсть    мають
бiобiблiографiчнi  покажчики  наукових  праць  визнаних  вчених-аграрi.і.в,

серед яких значну цiннiсть для дослiдження представляють серi.і.: «Аграрна

наука    Укра.і.ни     в     особах,     документах,     бiблiографi.і.»,     «Академiки

Укра.і.нсько.і.   академi.і.   акрарних   наук»,   «Вiдомi   вченi-природознавцi   та

освiтяни  Укра.і.ни»  (с. 47).  Широке  залучення  статистично-довiдкових  та

енциклопедичних    видань    забезпечили    грунтовне    вивчення    окремих
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аспектiв розвитку наукових основ протиерозiйних заходiв у землеробствi

Захiдно.і. Укра.і.ни.  Важливе  значення  також  було  придiлено  перiодичним

виданням,  якi  оперативно  та  сво€часно  висвiтлюють  актуальнi  напрями

розроблення заходiв боротьби з ерозiсю грунту в Укра.і.нi.
Одним   з   важливих   джерел   дослiдження   стала   iнтелектуальна

спадщина   визнаних   вчених,   якi   репрезентували   здобутки   з   еволюцi.і.

наукових основ протиерозiйних заходiв у землеробствi Захiдно.і. Укра.і.ни.

У цiй групi джерел виокремлено науковий спадок учених Укра.і.ни та

тих  дослiдникiв,  якi  сво.і. теоретико-методологiчнi  та  практичнi  здобутки

втiлювали  на  теренах  нашо.і.  держави.  Грунтовно  дослiджувалися  творчi

напрацювання П.1.  Бойка, С.Ю.  Булигiна, В.Р. Вiльямса, М.д.  Волощука,

В.П.  Гудзя,  й.С.  давидiва,  В.О.   €щенка,  М.Г.  Кота,  1.П.   Ковальчука,

О.С.Козьменка,      М.В.      Куценка,     Ф.М.      Лагуша,      Л.В.      Мазник,

П.М. Нагiрного,   В.О.   Пастушенка,   С.П.   Позняка,   О.С.   Скородумова,
С.С. Собол€ва,    К.Л.    Холуп'яка,    О.А.    Чернявського,    М.К.    Шикули,

1.А. Шувара, якi € знаковими постатями у галузi грунтознавства, екологi.і. та

землеробства  Укра.і.ни.  Об'€ктивне  вiдтворення  розвитку  наукових  основ

протиерозiйних     заходiв     грунтусться     на    використаннi     повноцiнно.і.

методологiчно.і. бази дослiдження.

У    другому    роздiлi    дисертацi.і.    «Наукове    пiдгрунтя    еволюцi.і.

протиерозiйних   заходiв   у    Захiдному   регiонi    УРСР»    показано,    що

дослiдження   ерозi.і.   грунтiв   i   розроблення   протиерозiйних   заходiв   у

Захiдному  регiонi  Укра.і.ни  мае  багатовiкову  iсторiю.  Перша  згадка  про

ерозiйнi   процеси   вiдноситься   до   111-11   тис.   до   н.   е.,   коли   мотичне

землеробство  i  скотарство  вже  створювало  умови  для  деякого  розвитку

водно.і. ерозi.і. (с.  64).

Згiдно з результатами дослiдження, до початку ХХ ст. були описанi

явища  ерозi.і.  грунтiв  у  деяких  захiдних  районах  Укра.і.ни,  розроблялися  i

застосовувалися  окремi  заходи  боротьби  з   ними.   На  початку  ХХ  ст.
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визначення iнтенсивностi ерозiйних процесiв та заходiв боротьби з ними

набули подальшого розвитку (с. 67)..

В  той  же  час,  як  встановила  Г. М. Соловей,  оскiльки  до  1939  р.  у

рiзнi перiоди Захiдний регiон Укра.і.ни входив до складу низки держав, якi
не були зацiкавленi в пiдвищеннi родючостi грунтiв, захисту .і.х вiд ерозi.і. та

намагались   отримати   бiльше   прибуткiв,   перетворюючи   землi   у   сво.і.

сировиннi придатки, дослiдження процесiв ерозi.і. грунтiв у  цьому регiонi

Укра.і.ни в означений перiод майже не здiйснювалися.

дисертантка   наголошу€    велике    значення,    яке    мало    ерозiйне

районування   територi.і.,   розпочате   ще   у   1940-х   -   1950-х   роках,   для

розроблення  ефективних  протиерозiйних  заходiв  (с. 73).  Так,  у   1948  р.

авторським  колективом  пiд  керiвництвом  С.С.  Собол€ва  було  вперше

складено     грунтово-геоморфологiчну     схематичну     карту     ерозiйного

районування  €вропейсько.і. частини  СРСР  з  наведенням розповсюдження
процесiв  водно.і.  та  вiтрово.і.  ерозi.і.,  а  також  .і.х  iнтенсивностi  на  рiллi  та

пасовищах.   Таким   чином,   було   вирiшено   проблеми   класифiкацi.і.   i

картографування   еродованих   цэунтiв   та   ефективностi   протиерозiйних

заходiв  у  рiзних  цэунтово-клiматичних  умовах  СРСР,  у  тому  числi  й

захiдних областях УРСР (с. 74).

Упродовж 1950-х -1960-х рокiв вченими науково-дослiдних установ

було     зроблено     великий     внесок     у     розвиток     протиерозiйних    та

груптозахисних   заходiв   для   Захiдного   регiону   УРСР,   що   позитивно

вплинуло на стан виробництва та екологiчну ситуацiю у цiлому (с. 90). А у

1970-х    -     1980-х    роках,    як    з'ясувала    дисертантка,     у    комплексi

протиерозiйних     заходiв     провiдне     мiсце     належало     застосуванню

грунтозахисних сiвозмiн (с. 92).

Згiдно з результатами дослiдження, у другiй половинi ХХ ст. в УРСР

почала  формуватися  про1рама  запобiгання  ерозi.і.  грунтiв,  яка  включала

низку полiтичних i адмiнiстративно-господарських заходiв (с.109). Ерозiя
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завдавала  значних  природних  i  економiчних  збиткiв,  тому  виконання

протиерозiйно.і.  програми  було  розпочато  у  всiх  областях  кра.і.ни.  У  цей

перiод  тематика  дослiджень  з  опрацювання  та  удосконалення  заходiв

грунтозахисного землеробства була сформована пiд впливом необхiдностi

створення    надiйно.і.    зерново.і.    та    кормово.і.    бази,     iз    врахуванням

iнтенсифiкацi.і.   та   зонально.і.   спецiалiзацi.і.   землеробства,   яку   визначали

директиви вищих органiв державно.і. i партiйно.і. влади (с.123).

У роздiлi 3 «Розвиток наукових основ протиерозiйного землеробства

у  Захiднiй  Укра.і.нi»  дисертанткою  показано,  що  позитивний  вплив  на

розвиток   аграрно.і.   науки   у   1990   р.   мало   рiшення   уряду   УРСР   про
заснування  УААН  як  науково.і.  установи,  здатно.і.  вирiшувати  проблеми

агропромислового виробництва та ефективно здiйснювати фундаментальнi

та  прикладнi  дослiдження  (с,125).  Зi  становленням  УААН  новим  для

аграрно.і. науки став проIрамно-цiльовий пiдхiд до органiзацi.і. та виконання

наукових  дослiджень.  У  1990-х  роках  вiдбулась  реорганiзацiя  колишнiх

державних     обласних     сiльськогосподарських     дослiдних     станцiй     у

комплекснi   регiональнi   центри   наукового   забезпечення   -   iнститути

агропромислового   виробництва  (с.126).   Як   пiдкреслю€   Г. М. Соловей,

застосування     у     цей     перiод     електронно-обчислювальних     машин

забезпечило  здiйснення  об'€ктивного  вибору  найдоцiльнiших  технологiй

для  ерозiйно  небезпечних  аIроландшафтiв  рiзних  грунтово-клiматичних

умов   Укра.і.ни   (с.128).   Таким   чином,   у   1990-х   роках   розроблено   та
практично впроваджено зональнi системи грунтозахисного землеробства з

розширеним   вiдтворенням   родючостi   грунтiв,   зокрема   для   Захiдно.і.
Укра.і.ни. Отже, дисертанткою зроблено висновок про те, що у 1990-тi роки

розроблення    технологiй    для    ерозiйно    небезпечних    агроландшафтiв
Захiдно.і.   Укра.і.ни   отримало   розвиток   у   потужних   науково-дослiдних

iнститутах, що розширили ефективну науково-дослiдну роботу (с.138).
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Згiдно  з  результатами  дослiдження,  на  початку  ХХ1  ст.  вченими

науково-дослiдних установ  придiлено значну увагу знаходженню  шляхiв

ефективного         по€днання         отримання         високо.і.        урожайностi
сiльськогосподарських   культур    i3   застосуванням    грунтозахисного   та

протиерозiйного   землеробства   в   рiзних   грунтово-клiматичних   умовах

Укра.і.ни. УААН запроваджено нову форму творчого об'€днання науковцiв

певних напрямiв дiяльностi - науково-методичнi центри. Органiзацiйним

ядром,   навколо   якого   формувались   науково-методичнi   центри,   були

iнститути вiдповiдного профiлю (с.139). Зокрема, у 2002 р. було вiдкрито

кафедру   агрохiмi.і.   та   грунтознавства   Прикарпатського   нацiонального

унiверситету  iменi  Василя  Стефаника,  де  пiд  керiвництвом  професора
М. д. Волощука   велике   значення   придiлено   розробленню   ефективних

протиерозiйних заходiв (с.  140).

У   2000-х   роках   науково-дослiдними   установами   мережi   НААН

опрацьовано    науково    обгрунтованi    грунтозахиснi    та    протиерозiйнi

технологi.і. у землеробствi для Захiдного регiону Укра.і.ни. Створено модель

культурно.і.   агроекосистеми   для   регулювання   вiдтворення   родючостi

грунтiв та ерозiйно.і. безпеки (с.141).

Попри    важливiсть    вищезазначених    проблем,    як    пiдкреслю€

дисертантка,  на сьогоднi в Укра.і.нi не iснус унiфiкованого законодавчого

акту,    який    би    визначав    вичерпний    перелiк    органiв,    покликаних

здiйснювати державний  контроль у галузi  охорони довкiлля  взагалi  та у

сферi  використання  i  охорони  земель зокрема (с.165).  Так,  наприклад,  за

результатами  багаторiчних дослiджень i узагальнень вченими розроблено
орiснтовну   структуру   посiвних   площ   та   оптимальнi   сiвозмiни   для

господарств  рiзно.і.  спецiалiзацi.і.  зони  Передкарпаття  на  перспективу  до

2020-2025  рр.  Але в цiлому на сьогоднi  вiдсутнс  наукове  обгрунтування

оптимiзацi.і.    грунтозахисних    протиерозiйних    заходiв,    що    суперечить

Концепцi.і. збалансованого розвитку агроекосистем в Укра.і.нi на перiод до
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2025  р.,  яка  визнача€  реалiзацiю  основних  положень  подiбних  програм

(с.169).

В    останньому,    четвертому    роздiлi    дисертацi.і.    «Роль    галузево.і.

академiчно.і.   науки    у    розвитку    протиерозiйних    технологiй    Захiдно.і.

Укра.і.ни»  йдеться  про  те,  що  розвиток  вiтчизняно.і.  галузево.і. академiчно.і.

науки,  створення належних умов для генерацi.і. наукових знань i  високих

технологiй,   а   також   впровадження   .і.х   у   сфери   суспiльного   життя   с

визначальним  чинником  прогресу  Укра.і.ни,  перспектив  .і-і.  входження  до

кола розвинених кра.і.н свiту. Вiдповiдно до стандартiв €С  i  мiжнародних

стандартiв  стратегiя  iнновацiйного  розвитку  протиерозiйних  технологiй

явля€     собою     комплекс     технологiчних     заходiв,     спрямованих     на

використання   i   комерцiалiзацiю   результатiв   наукових   дослiджень   та

розроблень, якi мають на метi входження на ринок конкурентоспроможно.і.
продукцi.і. (с.  173).

Як    зазначас  дисертантка,  новим  для  сiльськогосподарсько.і.  науки

цього перiоду став програмно-цiльовий пiдхiд до органiзацi.і. та виконання
наукових   розвiдок   (с.174).   Це,   в   свою   чергу,   сприяло   поглибленню

можливостi  планування  наукових  дослiджень,  посиленню  взасмозв'язкiв

мiж   науковою   i   виробничою   дiяльнiстю,   започаткувало   перехiд   вiд

переважно   вiдомчого   управлiння   наукою   до   керування   всiм   циклом

науково-технiчного прогресу.

На початку ХХ1 ст. Укра.і.нська академiя акрарних наук, якiй у 2010 р.

було    надано    статус    Нацiонально.і.,    здiйснювала    процес    управлiння

дiя]іьнiстю  науково-дослiдних  установ  за  програмно-цiльовим  методом

формування    тематики   дослiджень.    Встановлено,    що    для    розвитку
грунтозахисних  та  протиерозiйних  технологiй  у  землеробствi   Захiдно.і.

Укра.і.ни   дослiдження   виконували   науково-дослiднi   установи   системи

НААН,    зокрема    ННЦ    «1нститут    грунтознавства    та    агрохiмi.і.    iм.

О. Н. Соколовського», «1нститут землеробства НААН» та iн. (с. 202).
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Слiд  зазначити,  що  всi  матерiали  i  висновки  дисертацi.і.  знайшли

вiдображення у надрукованих дисертанткою наукових статтях, а також у

доповiдях,  виголошених  на  кiлькох  конференцiях.  Основнi  положення
дисертацi.і. iдентичнi змiсту представленого автореферату.

Разом  з тим,  хотiлося  б  висловити  деякi  зауваження  та побажання

стосовно дано.і. роботи.

Так,   враховуючи   важливiсть   розгляду   питання   антропогенного

впливу   на   бiосферу,    глобальнiсть   проблеми   збереження   земельних

ресурсiв,  було  б  доцiльним  навести  в роботi  iснуючi  у  свiтовiй  практицi
моделi   грунтозахисних   технологiй   та   спiвставити   .і.х   з   розробками

укра.і.нських   вчених-аграрi.і.в.   Це   надало   б   можливiсть   повною   мiрою
оцiнити  внесок  вiтчизняних  науковцiв  у  вирiшення  цiс.і.  проблематики,

особливо  приймаючи  до  уваги,  що  вирiшення  глобальних  проблем  е
об'€ктивною складовою свiтового розвитку.

По-друге,    у    четвертому    завданнi    дисертацiйного    дослiдження

планувалося  розкрити  передумови  становлення  та  розвитку  вiтчизняно.і.

науково.і.   думки   про   питання   боротьби   з    ерозi€ю    грунтiв.    Але   у

вiдповiдному  висновку  варто  було  б  виокремити  саме тi  результати,  що

були  отриманi  авторкою  в  процесi даного дисертацiйного  аналiзу,  як  це

докладно зроблено у пiдроздiлi 2.1, а також навести вiдповiднi дати.

Варто   також   вказати   на   певну   диспропорцiю   у   змiстовному

наповненнi автореферату та дисертацi.і..  Хоча всi 4 роздiли дослiдження €

приблизно рiвнозначними за обсягом, в авторефератi опису перших двох

роздiлiв присвячено вiсiм сторiнок, тодi як останнiм двом -лише чотири.
По-четверте,    авторкою    наведено    значення    деяких    понять    та

запропоновано     глосарiй     уточнених     термiнiв     у     протиерозiйному

землеробствi, якi мали суперечливе значення у колах науковцiв.  Зокрема,

вона  вказус  на  те,  що  на  сучасному  етапi  реалiзацi.і.  розвитку  галузi  до

2020р.    iз    врахуванням    свiтового    досвiду,    термiн    «протиерозiйне
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землеробство»  потребус  розширення  i  уточнення.  Не  можна  iгнорувати

факт змiни його  змiсту.  На .і-і. думку  наповнення термiну «протиерозiйне
земjіеробство»   повинно   бути   адекватним   як   до   iснуючо.і.   соцiально-

екоI-юмiчно.і. ситуацi.і., так i до суспiльно-полiтичного розвитку держави. А

тому дисертантка  пропону€  наступне  визначення  цього  термiну,  а  саме:

«протиерозiйне   землеробство»   -   це   цiлiсна   система   процесу   захисту

грунтiв вiд ерозi.і., яка базу€ться на низцi протиерозiйних та грунтозахисних

заходiв,    до    яких    вiдносять    агрофiзичнi,    агрохiмiчнi,    агротехнiчнi,

iнженернi та лiсомелiоративнi протиерозiйнi заходи (с. 56).  Але водночас

деякi термiни,  такi як «агробiоценоз»  (с. 7),  «екоцид»  (с. 33),  «сидерацiя»

(с.36),     «вермикулiт»,     «сапропель»     (с.179),     «мiскантус»     (с.199)     з

незрозумiлих  причин  не  потрапили до  вищезгаданого  глосарiю.  З  огляду

на специфiку дослiдження варто було б надати роз'яснення i цих термiнiв,

що, вочевидь, полегшило б сприйняття змiсту дисертацi.і..

I  нарештi,  подекуди  в текстi зустрiчаються  повтори, як,  наприклад,

на   сс.171/172,   174/175,   187/190   та   193/197   та   смисловi   неточностi   на

кшталт «Ученими науково-дослiдних установ зроблено великий внесок у

розвиток технологiй  боротьби  з  ерозi€ю  грунтiв,  що  позитивно дiяли  на
екологiчний     стан     агроландшафтiв»     (с. 90,      106),     «...застосування

традицiйних    i    альтернативних   систем   удобрення,    зокрема   побiчно.і.

продукцi.і. попередникiв на добриво. . .» (с. 203) тощо.

Але висловленi вище зауваження не с сутт€вими, мають здебiльшого

рекомендацiйний  характер  i  не  знижують  загально.і.  позитивно.і.  оцiнки
представлено.і. роботи.

Г.  М. Соловей  зiбрала  багатий  фактичний  матерiал  з  дисертацiйно.і.

теми.  Робота  провадилась  у  вiдповiдностi  з  науковими  дослiдженнями

1нституту  iСтОрi.l. агРарно.1. науки,  освiти та технiки  Нацiонально.1. науково.1.

сiльськогосподарсько.і. бiблiотеки НААН i  € складовою  наукових тем  цiс.і.

установи.   Окресленi   завдання   рецензованого   дослiдження   i   наукова
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новизна   отриманих   дисертанткою   результатiв   сформуj]ьованi   цiлком

грамотно   i   переконливо.   Напрямок   роботи,   .і-і.   мета,   методичний   та

методологiчний     пiдходи,     спосiб     викладення     матерiалу     повнiстю

вiдповiдають зазначенiй спецiальностi.

Вважаю,   що   дисертацiйна  робота   Соловей   Галини   Михайлiвни

«Еволюцiя    наукових    основ   застосування    протиерозiйних   заходiв   у

землеробствi   Захiдно.і.   Укра.і.ни   (друга   половина   ХХ   -   початок   ХХ1

столiть)»  с завершеним науковим дослiдженням, результати якого мають

значення    для    пiзнання    iсторi.і.    сiльськогосподарсько.і.    науки.    Робота

повнiстю  вiдповiда€  паспорту  спецiальностi  07.00.07  -  iсторiя  науки  й

технiки   та   вимогам   пп.   9,   11,   13   «Порядку   присудження   наукових

ступенiв», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни № 567 вiд

24.07.2013 р.  (зi  змiнами,  внесеними  згiдно  з  постановою  КМ  №  656  вiд

19.08.2015),  а .і-і. авторка заслуговус  на присудження .і.й  наукового  ступеня

кандидата  iсторичних  наук  за  спецiальнiстю  о7.00.07  -  iсторiя  науки  й

технiки.

Офiцiйний опонент
завiдувач кафедри
фiлософi.і. та iсторi.і. науки i технiки
державного унiверситету iнфраструктури
та технологiй МОН Укра.і.ни,
старший науковий спiвробiтник,
доктор iсторичних наук
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