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Актуальність дисертаційної роботи. Місто Біла Церква – найбільше у 

Київській області, воно є великим регіональним промисловим і соціально-
культурним центром та транспортним вузлом, у його межах представлений 
великий і один із найстаріших інтродукційних осередків культурної флори – 
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України. Все це сприяє 
значному антропогенному навантаженню на природний рослинний покрив та 
активній експансії чужорідних видів рослин. Історія ботанічних досліджень 
Білої Церкви та її околиць розпочалася із середини XIX ст. і представлена 
багатьма вітчизняними науковцями. Великий вклад у вивчення регіональних 
особливостей флори Білої Церкви та її околиць здійснив М.К. Гродзінський 
(1928, 1929), котрий неодноразово підкреслював її багатство і самобутність, 
котрі були зумовлені поєднанням бореальних (поліських), неморальних і 
степових елементів. На формування місцевої флори значний вплив мала р. 
Рось – великий регіональний екокоридор, вздовж якого представлені 
різноманітні природно-територіальні комплекси. Загалом, до нашого часу 
накопичилося порівняно багато відомостей щодо рослинного покриву міста, 
проте вони залишалися переважно фрагментарними і не були узагальнені. 
Зважаючи на важливість вивчення процесів трансформації рослинного 
покриву на урбанізованих територіях, обрана дисертантом тема дослідження 
є актуальною і своєчасною.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Виконання 
дисертаційної роботи проводилося на кафедрі ботаніки (з 2016 р. – біології) 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) 
і було пов’язане в одноіменною науково-дослідною роботою (державний 
реєстраційний номер НДР 0118U100195).  

Польові, лабораторні і камеральні дослідження були проведені 
впродовж 2010-2020 рр. Дисертантом уперше проведено комплексне 
дослідження урбанофлори Білої Церкви, встановлено її таксономічний склад 
(994 види судинних рослин); здійснено структурний аналіз; розроблено 
схему флороекотопологічного аналізу міста; виявлені закономірності 
розповсюдження адвентивних рослин; підтверджено збільшення рівня 
синантропізації. Вперше для регіональної флори наведено кілька видів 
рослин. Крім того, результати дослідження багаторазово публікувалися у 
матеріалах спеціалізованих наукових конференцій. 

Отже, виконана дисертаційна робота пов’язана із офіційними 
науковими програмами, базується на власних польових дослідженнях, її 
положення висвітлені у достатній кількості фахових публікацій, тому ступінь 
обґрунтованості наукових положень, котрі винесено на захист, є достатнім. 



Аналіз структури дисертації. Дисертаційна робота С.М. Білявського 
достатньо чітко структурована, складається зі вступу, 6 розділів, висновків, 
списку використаних джерел і 3 додатків. Основна частина роботи висвітлена 
на 140 сторінках. Рукопис ілюстровано кількома переважно історичними  
картосхемами, графіками і табличним матеріалом. Структура дисертаційної 
роботи і зміст автореферату в цілому збігаються. 

 
У Першому розділі Білявський С.М. представив сучасні уявлення про 

місто як географічний об’єкт, територіальні особливості Білої Церкви та 
етапи її розвитку. Зокрема, дисертант звернув увагу, що донині досліджене 
місто не має офіційно затвердженої міської межі і звітна територія має площу 
33,68 км2, а фактична – 63,19 км2.  Коротко наведено фізико-географічні 
особливості.  

У Другому розділі описані матеріали і методика проведеного 
дослідження. Дисертантом використано переважно загальноприйняті 
класичні методи вивчення та аналізу флористичного різноманіття. 

Третій розділ присвячено огляду літературних джерел по темі 
дослідження. Значна частина його присвячена огляду урбанофлористичних 
досліджень загалом і в такому вигляді уже неодноразово була висвітлена 
іншими авторами. Історія флористичних досліджень Білої Церкви і її околиць 
висвітлена, починаючи із 30-х років XIX ст. і в цілому її три етапи, виділені 
дисертантом, відповідають загальному поступу вітчизняної флористики. На 
основі літературного огляду зроблено висновок про необхідність здійснити 
узагальнення по флорі та з’ясувати стан її трансформованості. 

Четвертий розділ, із якого починається висвітлення результатів 
дослідження, присвячено структурному аналізу дослідженої урбанофлори. Її 
систематичний склад за результатами узагальнення становить 994 види, і цей 
показник відповідає таким, порівняно із іншими рівновеликими містами 
України. Далі наведено результати географічного, біоморфологічного, 
еколого-ценотичного та флороекотопологічного аналізів урбанофлори Білої 
Церкви. У більшості вони здійснені за класичними методиками з 
використанням довідкових джерел і в інтерпретації автора, за винятком 
географічного аналізу, до якого виникли суттєві зауваження. В цілому автор 
встановив, що серед еколого-ценотичних елементів провідні позиції 
належать пратантам, маргантам, сильвантам і степантам, а серед біоморф 
найбільш представлені багаторічні трави і структура загалом відповідає 
лісостеповому характеру даної урбанофлори. Значну увагу приділено 
виділенню екотопів, серед яких найбільш структурно чисельна група 
антропічних екотопів. Закінчується розділ аналізом розподілу автохтонних та 
адвентивних видів урбанофлори по головних структурних зонах міста. 

П’ятий розділ достатньо логічно продовжує попередній і присвячений 
пофракційному структурному аналізу урбанофлори Білої Церкви. Тут 
висвітлено результати географічного, біоморфологічного та екологічного 
аналізів аборигенної фракції флори у порівнянні із всією урбанофлорою. За 
результатами С.М. Білявський становив деякі природні риси урбанофлори, 



зокрема, що у систематичному спектрі провідною родиною є Poaceae, серед 
родів найбільш представленим є Carex; частка безрозеткових аборигенних 
рослин приблизно рівна частці напіврозеткових; більшість місцевих видів є 
кореневищними рослинами. За ценотичною приуроченістю серед 
аборигенних рослин переважають сильванти (45,4%), пратанти (1 41,4%) і 
марганти (39,7 %). Окремо проаналізовано групу апофітів, яка охоплює 43,3 
% всієї аборигеннної фракції. 

В окремому підрозділі проаналізовано структуру алвентивної фракції 
урбанофлори Білої Церкви. Загалом у складі флори виділено 342 
адвентивних види. Провідними родинами адвентивнної фракції є: Asteraceae 
(47 видів), Brassicaceae (37) і Poaceae (34). За географічним походженням 
найбільше адвентивних видів віднесено до європейського та 
плюризонального геоелементів. Окремо проаналізовані різноманітні 
біоморфологічні та еколого-ценотичні спектри адвентивних видів, та їх 
географічний розподіл за первинними ареалами. Коротко охарактеризовано 
групу карантинних та інвазійно-активних рослин. В цілому звернуто увагу на 
динамічність обох фракцій флор, але аборигенна фракція суттєво переважає 
завдяки наявністю на території міста значної кількості фрагментів 
напівприродної рослинності. 

Останній Шостий розділ присвячено сучасним тенденціям адвентизації 
дослідженої урбанофлори, її охороні та значенню. Процеси трансформації 
урбанофлори дисертант показав через оцінку стандартних ступенів індексів 
синантропізації, а отримані результати порівняв із такими для інших міст 
України. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про не значні 
зміни міського середовища та часткове збереження природних його умов. 

Окремо відзначено важливу роль, яку у міському рослинному покриві 
відіграють культивовані місцеві та інтродуковані рослини, зокрема, в Білій 
Церкві зелені насадження займають досить велику площу, а центральне місце 
серед них належить дендропарку «Олександрія» - великому осередку 
інтродукції рослин. За результатами узагальнення відомостей про раритетну 
фракцію флори у її складі виділено 26 аборигенних видів рослин, в т. ч. 9 
видів з Червоної книги України (2009). Завершується розділ аналізом 
структури господарсько важливих груп видів зі складу урбанофлори. 

Висновки достатньо складені відповідно до структури роботи, на 
основі проведених дисертантом досліджень і отриманих результатів. 
Основний текст роботи доповнено додатками, зокрема, анототованим 
конспектом флори і додатковими таблицями для потреб структурного 
аналізу.  

 
В ході ознайомлення із дисертаційною роботою С.М. Білявського 

виникли деякі зауваження і побажання до неї.  
- Надзвичайно затягнутий обсяг тексту про історично-територіальні 

особливості території Білої Церкви – 27 сторінок, що супроводжується 
надмірною деталізацією і наведенням фактів, які не мають відношення до 
предмету дослідження, а от фізико-географічні особливості міста описані 



тезово і дають невелике уявлення про природні чинники формування 
дослідженої флори. 

- В самій назві роботи приховане некоректне формулювання, адже 
«околиці» міста є географічно розпливчастим поняттям, а урбанофлора за 
визначенням має бути представлена лише в межах адміністративної межі 
міста і тому не може стосуватися його околиць. В розділі «Матеріали…» 
дисертант обмежує досліджену флору територією міста, виділяючи урбано- і 
субурбанозони. По тексту в багатьох інших місцях зустрічаються вказівки на 
локалітети за межами міської межі. 

- По всій роботі зустрічаються деякі географічні, термінологічні і 
методичні неточності. Так, автор стверджує, що досліджена урбанофлора є 
частиною флори Київського плато, але територія останнього обмежена 
відслоненнями корінних порід Українського кристалічного щита по річці 
Рось і тому перекривається з дослідженою урбанофлорою лише частково. 

- Географічний аналіз виконано невдало і з деякими грубими 
допущеннями. У «Матеріалах…» автор вказав, що цей аналіз проведено на 
основі флористичного районування А.Л. Тахтаджяна (1978) з урахуванням 
поглядів Ю.Д. Клеопова. В результаті для потреб дослідження була 
розроблена оригінальна схема із 18 зональних типів ареалів, у якій ботаніко-
географічні особливості формування ареалів майже не витримані, а 
класифікація здійснена на рівні континентів та деяких флористичних царств і 
підцарств. За цією схемою автор навів для дослідженої урбанофлори 41 вид 
арктичного геоелементу та 364 – бореального, що ніяк не корелюється із 
сучасними фітогеографічними відомостями про флору Лісостепу України. 
Серед іншого дисертант виділяє африканський, австралійський та 
гібридогенний геоелементи, що є наслідком некоректного використання ідей 
цитованих авторів, а також спроби поєднати одночасно класифікаційної 
схеми геоелементів із переліком регіонів світу, який використовується для 
аналізу походження адвентивних рослин. У підсумку, дисертант встановив, 
що урбанофлора Білої Церкви загалом має євразійські регіональні риси і є 
характерною флорою Палеарктики, а її аборигенна фракція має бореально-
неморальний, євразійський характер. Натомість, місце дослідженої флори у 
ботаніко-географічному районуванні України використана схема не дала 
можливості встановити.  

- Великий об’єм роботи займає опис екотопів, особливо їх найбільш 
чисельну антропогенну групу, але прикладів розповсюдження окремих видів 
рослин і їх груп хоча б по основних екотопах не наведено, тому дана текстова 
частина виглядає не пов’язаною із предметом дослідження. 

- В дисертації багато уваги приділено антропогенній трансформації 
дослідженої урбанофлори та шкодочинним адвентивним рослинам, але 
практично відсутній аналіз територіальних особливостей і шляхів 
розповсюдження адвентивних рослин. Зокрема, не висвітлено роль 
інтродукції у цьому процесі. 



- Невдало підібраний стиль взаємного порівняння аборигенної та 
адвентивної фракцій, внаслідок чого одноманітні числові дані щодо загальної 
структури урбанофлори по кілька разів повторюються у різних підрозділах.  

- Конспект флори виглядає досить об’ємним і детально насиченим 
різноманітними відомостями щодо представлених видів. Але деякі 
флористичні вказівки потребують, на нашу думку, більш критичного 
підходу. Так, вказано окремі види культурної флори, натуралізація та 
спонтанне розповсюдження яких викликає певні сумніви (Aronia 
melanocarpa, Cydonia oblonga, Spiraea japonica, S. salicifolia та ін.). Крім того, 
Elymus caninus, який за відомостями автора наводиться вперше для 
дослідженої урбанофлори, уже вказаний у Т. 2 «Флори УРСР» (Лавренко, 
1940) під синонімічною назвою Roegneria canina (L.) Nevski. 

- Загалом у рецензованій роботі практично відсутнє обговорення її 
регіональних особливостей, хоча основні ботаніко-географічні особливості 
околиць Білої церкви були окреслені ще у роботах М.К. Гродзінського (1928, 
1929). Не приділена увага гранично-ареальним видам флори, серед яких у 
дослідженій урбанофлорі наявні едифікатори різних типів рослинності, 
ценотичним особливостям зниклих місцезростань рідкісних видів, 
територіальному розподілу степових і борових комплексів тощо. 

 
Висновок. Прорецензована робота є цілісним науковим дослідженням, 

базується на опрацюванні значного об’єму первинних даних, містить 
фактичні відомості. Поставлені автором мета і завдання у більшості 
досягнуті. Зазначені зауваження і побажання не заперечують наукової 
цінності дисертаційної роботи. Основні положення та висновки є науково 
обґрунтованими і достовірними.  

За оформленням і викладом матеріалу представлена дисертаційна 
робота відповідає вимогам «Порядку …», що ставляться до кандидатських 
дисертацій. Зважаючи на це, Білявський Сергій Миколайович заслуговує на 
присвоєння наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 
03.00.05 – ботаніка. 

 
Офіційний опонент 
старший науковий співробітник  
відділу природної флори 
НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н.    О.І. Шиндер 
 
 
 
 
 
 
 
 


