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офіційного опонента на дисертаційну роботу Кравченка Володимира
Олексійовича "динаміка озонового шару під впливом планетарних хвиль та
тропічних аномалій", подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю о5.07.12 -дистанційні аерокосмічні
дослідження

Актуальність теми дисертаційно.і. роботи. дослідження варіацій загального
вмісту озону (ЗВО) в атмосфері та його розподілу за допомогою дистанційних
наземних   та  космічних   засобів   дозволили   суттєво   збагатити   уявлення   про
глобальні  тенденці.і.  у .?мінах  ЗВО  та  озоново.і.  діри  над  Антарктико.  Загальна
тенденція зменшення вмісту озону в стратосфері, яка спостерігалась з кінщ 70-х
років, змінилася на поступове відновлення озонового шару взагалі на планеті і
стабілізаціЇ   озоново.і.   діри.   Однак,   незважаючи   на   значний   прогрес   в   цих
дослідженнях,   фактори   міжрічно.і.  та  довготривалоЇ  змінності   озоново.і.  діри
залишаються  недостатньо  дослідженими.  Зокрема,  існує  прогалина у  вивченні
віддалених    впливів    тропічних    температурних    аномалій    на    антарктичну
с.тратосферу. Це познач.ається на ефективності прогнозування еволюці.і. озоново.і.
діри  на  часових  масштабах  від  сезонів  до  десятиліть.   Тому  запропоновані
дисертантом  методи  виявлення  стійких зв'язків  характеристик  озоново.і. діри  із
а"осферними  збуреннями  та Їх джерелами  є  актуальною  задачею  досліджень
озонового  шару.  Отже  немає  сумніву,  що  тема  дисертаці.і.  Кравченка  В.О.  є
актуальною.

Обґрунтованість.. наукових    положень,    висновків    і    рекомендацій.
достовірність та обґрунтованість отриманих результатів була перевірена шляхом•і.х порівняння з результатами вимірювань та інтерпретаці.і., отриманими іншими

авторами.    Результати,    отримані    дисертантом,    опубліковано    у    фахових
реферованих журналах, включаючи міжнародні, та апробовано на міжнародних
наукових    конференціж.    Створені    та   використані    алгоритми    розрахунків
поставлених задач спираються на обґрунтовані та апробовані числові методи. Всі
наукові  завдання  з  пр9ведення  досліджень  особливостей  поведінки  озонового
шару в дисертаці.і. сформульовано обґрунтовано.

Наукова  новизна  одержаних  результатів дисертаційно.і. роботи полягає у
визначенні   низки   невідомих  раніше  чинників,   що   впливають  на  динаміку
озонового шару, у тому числі пов'язаних з розвитком озоново.і. діри. дисертантом
виявлено вплив активності планетарних хвиль на зміни характеристик озоново.і.
діри,  розроблено  вперше  прогнозний  індекс  стану  озоново.і.  діри  у  вересні-
листопаді  за амплітудою  квазістаціонарних планетарних хвиль у температурі  з
випередженням до 3 місяців.



Особливу   цікавісЇь   викликає   визначення   впливу   аномалій   температури
поверхні тропічно.і. частини Тихого океану на весняні рівні ЗВО над Антарктидою
і3 затримкою до 5 місяців.

Розроблено  методику  оцінки  та  визначено  розбіжність  між  наземними  та
супутниковими  вимірюваннями  вмісту  озону  в  залежності  від  сезону,  рівня
хмарності, рівня ЗВО та структури планетарних хвиль в розподілі ЗВО.

Одним з нових та вагомих наукових результатів роботи є визначення кваві-
меридіонального переміщення планетарних хвиль з тропіків до Антарктики, що
підтвердило .і.хній вплив на тропосферу та стратосферу антарктичного регіону.

Структура і зміст дисертаційно.і. роботи, оцінка .і-і. завершеності в цілому.
Рукопис дисертаційно.і. роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків,
списку  використаних  джерел  із  174  найменувань  на  21  сторінках  та  додатку.
Рисунків  -  44,  таблиць  -  8.  Повний  обсяг  дисертаці.і.  становить  207  сторінок,
основний  текст  -   167   сторінок.   Структура  і   об'єм  роботи,  .і-і.  оформлення
відповідають вимогам МОН Укра.і.ни щодо кандидатських дисертацій. В цілому за
актуальністю,  рівнем  розв'язання  наукових  завдань,  обсягом  досліджень  та .і.х
обґрунтуванням,   науковою   новизною   і   практичним   значенням   отриманих
результатів   дисертаційна   робота   Кравченка   В.О.   є   завершеним   науковим
dослідженням та відповідає вимогам, що ставляться до кваліфікаційних робіт на
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Практичне    значення    та    можливості    впровадження    результатів
дисертаційного   дослідження.   Результати   роботи   можуть   бути   використані
розробниками алгоритмів аналізу даних супутникових спостережень озону, для
інтерпретаці.і. та корекці.і. початкових даних, які отримуються  метеорологічнимч
станціями   в   світі,    обладнаними   озонометричними   приладами.   Визначені
дисертантом прогнозні.індекси для озоново.і. діри мають практичне значення при
оцінюванні   можливих   втрат   озону   над   Антарктичним   регіоном   та   рівня
ультрафіолетового опромінення на поверхні з випередженням на  1-5  місяців, а
також  є   корисними   додатковими  вхідними   параметрами  для   моделювання
динамічних  змін  озоново.і. діри.  Виявлена  структура планетарних хвиль  вказує
регіони, найбільш чутливі до тропічних впливів, що важливо для прогнозуватня
регіональних  кліматичних  змін.  Розроблена  методика  та  виявлена  залежність
різниці між наземними- та супутниковими  даними про  озоновий  шар від умор
спостережень для запровадження поточного та ретроспективного контролю якості
вимірювань.  Отримана нова інформація дозволяє  визначити  внесок океанічних
хвиль Россбі в синхронізацію варіацій температури поверхні океану та дослідити
розповсюдження  атмосферних збурень вгору від теплових аномалій  океанічноЇ
поверхні з проникненням у верхню стратосферу.  Одержані в роботі результати
можуть також використовуватися для корекці.і. параметризацій як пограничного
шару атмосфери, так і hоблизу .іЇ верхньоЇ межі у прогностичних та кліматиіних
моделях,   та   для   оцінок   і   прогнозу   стану   озонового   шару   і   відповідно
ультрафіолетового опромінення на найближчі десятиліпя.



Повнота     викладення     результатів     дисертаційних     досліджень     у
Ф.

опублікованих   працях.   Матеріали   дисертаційноЇ   роботи   викладено   у   31
публікаці.і., з них 14 статей у фахових наукових журналах, у тому числі 6 робіт у
виданнях за базою Sсорus. Також результати були опубліковані у  17 матеріалах
міжнародних конференцій  і  симпозіумів. Матеріали зазначених наукових робіт
відображають основні положення розділів дисертаці.і..

Таким   чином,   дисертаційна   робота   пройшла   апробацію   на   багатьох
міжнародних  конферецціях  та  семінарах  і  публікаці.і.  здобувача  за  кількісними
показниками та повнотою викладення повністю відповідають чинним вимогам
стосовно кандидатських дисертацій.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертаційно.і.
роботи.     Зміст    автореферату    повністю    відображає    основні    положення
дисертаційно.і.  роботи  та  відповідає  змісту  розділів  дисертаці.і.,  містить  основні
результати проведених.досліджень і дає змогу достатньо повно оцінити наукову
новизну і практичну цінність роботи. Стиль викладання матеріалу у дисертаці.і. та
автореферату відповідає загальноприйнятим вимогам.

Обґрунтованість     результатів.     Результати     в     дисертаційній     роботі
ґРунтуються на даних, отриманих з міжнародних стандартизованих баз даних, які
є перевіреними джерелами,  а також  на власних даних вимірів, які  отримані  за
стандартизованими    методиками.    Обробка    даних    виконана    відповідними
статистичними    методами,    алгоритми    .і.хнього    застосування    відповідають
поставленим   задачам    і   достатньо   обґрунтовані.   Теоретична   інтерпретація
результатів   виконана  на  досить   високому  рівні   із   порівняннями   з   раніше
отриманими    результатами    інших    дослідників.     Результати    моделювання
вбачаються коректними і загалом узгоджуються із спостереженнями.

Стиль викладення і оформлення. Робота написана гарною науковою мовою
із   використанням   відповідноЇ   тематиці   термінологі.і..   Висновки   і   основні
положення дисертаці.і. сформульовані автором досить повно, але слід відзначити,
що основні результати роботи недостатньо відокремлені від другорядних. Робота
добре  оформлена  згідно  вимог  і  містить  необхідну  кількість  ілюстрацій,  хоча
деякі    ілюстраціЇ    важкі    для    сприйнятгя    оскільки    занадто    перевантажені
інформацією і інколи розташовані далеко від першого посилання, що є не досить
зручним для сприйняттd.

Зауваження до дисертаційно.і. роботи.
1.  У сформульованій меті, завданнях, новизні не завжди вказано відповідний

географічний регіон,  що дає враження невизначеності та інколи занадто
амбіційних намірів дисертанта. Так у меті (стор.22) не зрозуміло «тропічні
аномалі.і.  (чого?)  у  змінність  озонового  шару  (де?  глобально?)».  Також
перше  завдання--  «Провести  вимірювання  ЗВО...»  виглядає  як  суто
технічне,  а не наукове.  Зрозуміло,  що це вагомий персональний внесок



дисертанта у роботу, але варто було б його об'єднати з другим завданням,
що стосується обробки натурних вимірів.

2.  У  науковій  новизні  та  практичному  значенні  результатів  (стор.  23-24)
формулювання    «визначено    меридіональну    структуру    планетарних
хвиль...»  не зовсім вірно, оскільки йдеться про меридіональну складову
руху  таких  хвиль.  Разом  із  тим  в  цьому  пункті  не  відзначено  успішне
прогнозування   зменшення   озоново.і.   діри   у   2017   р.,   здійснене   і3
застосуванням   запропонованих   автором   нових   прогнозних   індексів.
Винесення  цього  вагомого  результату  дослідження  в  основні  пункти
вступу та автореферату посилило б загальне враження про рівень новизни
та практичне значення виконаноЇ роботи.

3.  Розділ 1 є оглядовим і містить посилання на майже 100 джерел, що робить
його  дуже  обґрунтованим.  Але  більшість  цих  джерел  досить  давні  й
старші  за  10-20  років.  Зрозуміло,  що  представлена  до  захисту  робота
виконувалася впродовж більше 20 років і дисертантом накопичено багато
матеріалу та доєвіду. Але варто б було збалансувати та, можливо, оновити
деякі  посилання  на  сучасніші.  Разом  із  тим,  список  публікацій  містить
велику  кількість  підручників  та  книжок,  які  процитовані  в  цілому.  В
рекомендаціях  до   цитування   великих  за  об'ємом   праць   в   сучасних
виданнях  зазначається,  що  потрібно  вказувати  принаймні  розділ  для
зручності  читачів.  В  тексті  інколи  посилання  даються  не  у  порядку
збільшення нумераці.і..

4.  Розділ 2 виглядає перевантаженим статистичними співвідношеннями, на
частину  ілюстрацій достатньо  було зробити посилання  і цим  скоротити
об'єм розділу, який має 45 сторінок і складає значну частину дисертаці.і..
Назва розділу як «Розбіжність. . .» не відображає повно його суть, оскільки
в  розділі  проаналізовано  залежності  похибок  вимірів  ЗВО  від  різних
чинників.

5.  Назва розділу 3 у дисертаці.і. на стор.95 і у змісті (стор.15) відрізняється.
6.  Висновки    в    д-исертаці.і.    мають    не    дуже    чітку    структуру,    важко

сприймаються,  в  них домінують ті,  що  пов'язані  з  експериментальною
частиною,   а  найвагоміші   висновки   залишаються   погано   помітними.
Натомість,  в авторефераті висновки сформульовані  чітко і з виділенням
основних наукових здобутків роботи.

7.  Інколи по тексту у читача виникає плутанина у зв'язку з використанням
термінів   меридіан,   широта   та   довгота.   Так   на   стор.   34   написано
«Протяжність   1О  довготи   в  кілометрах  змінюється   з  широтою»,   але
очевидно, що мається на увазі протяжність не вздовж довготи (меридіану),
а вздовж паралелі. На стор.109 «. . .широтні розподіли . . . вздовж меридіану
45оw-і35ОЕ», але це вздовж паралелей.

8.  дисертант використовує терміни та посилається на явища, які варто було б
коротко  описати  в тексті  (циркуляція  Брюера-добсона,  поток Ельясена-

9.  g:и:аізКРнИаТйевР:Їь-::±Ниі±Те=уе:ьа!;тів  дисертаці.і. представлено  ірафічно  На
рис.4.11,  який  має дуже  маленький розмір  і  велику  кількість  інформаціЇ



дуже дрібними шрифтами. Зрозуміло, що цінність цього рисунку саме в
одночасному   представлені   всіх   карто-схем,   але   варто   було   б   його
принаймні розтащувати альбомно на всю сторінку.

10.Інколи  рисункіі  розташовані  далеко  від  першого  посилання  на  них.
Наприклад,  посилання  на  рис.2.6  на  стор.59,  а  сам  рис.2.6  на  стор.63,
рис.2.14  на стор.84,  а рис.2.14  на стор.86,  рис.3.1  на стор.96,  а рис.3.1  на
стор.98.  Не  має  вказано.і.  оцінки  значень  тренду  на  рис.2.14  справа,  як
зазначено у тексті (стор.84). На стор.87 вказано, що «..крива залежності»,
але  на рисунку тільки прямі  (лінійні тренди).  Рис.4.1  не має кольорово.і.
шкали.  На  стор...122  є  посилання  щодо  впливу  вулканічних  аерозолів  у
2015  р.  «(див.  вступ)»,  але  ніде  більше  по тексту  немає згадування  цих
подій. В цілому варто зазначити, що в тексті дуже мало подібних описок
та неузгодженостей, враховуючи його досить великий об'єм, що вказує на
великий досвід дисертанта у написанні наукових тестів.

Ці зауваження не є принциповими і не стосуються актуальності проведених
досліджень,  науково.і. цовизни,  достовірності та практично.і. цінності  отриманих
результатів і тому не знижують загально.і. позитивноЇ оцінки дисертаційноЇ роботи
в цілому. Відзначені недоліки не впливають на загальне позитивне враження від
дисертаці.і..  Автор  виконав  великий  обсяг  експериментальних  та  теоретичних
досліджень, має досвід з аналізу та статистичного моделювання, отримав низку
нових результатів,  які  мають  наукове  і  практичне  значення.  Рівень  публікацій,
доповідей на конференціях свідчать про помітний авторитет автора у даній галузі,
роботи  автора  відомі  за кордоном  і  мають  визнання  у  фахівців.  дисертація  є
завершеною працею, яка є вагомим внеском у вирішення проблеми визначення
динаміки   озонового   шару   та   озоновоЇ   діри   над   Антарктикою,   а   також
прогнозування .і.хнього майбутнього стану.

Висновок про дисертацію в цілому та відповідність .і.і. чинним вимогам.
На   підставі   вищевикладеного,   вважаю,   що   в   цілому   дисертаційна   робота
Кравченка  Володимира- Олексійовича  "динаміка  озонового  шару  під  впливом
планетарних хвиль та тропічних аномалій", є завершеною науковою працею. В
ній  містяться  нові  наукові  результати,  які  спрямовані  на  вирішення  важливо.і.
науково.і.  та  практично.і.  проблеми,  що  полягає  у  визначенні  та  прогнозуванні
довготривалих та короткострокових змін в озоновому шарі, які суттєво впливають
на клімат в Антарктиці і на планеті в цілому.

Тема,  зміст  та  отримані  результати  дисертаційно.і.  роботи  відповідають
паспорту спеціальності.05.07.12 -дистанційні аерокосмічні дослідження (фізико-
математичні науки). Вирішені в дисертаці.і. проблеми, наукова новизна отриманих
результатів,   високий   рівень   публікацій   у   багатьох   міжнародних   виданнях,
підтверджують відповідність дисертаційно.і. роботи чинним вимогам.

Результати  роботи  відповідають  зазначеній  меті  та  завданням  дисертаці.і..
Автореферат вірно відображує зміст дисертаці.і..

Вважаю,  що  за актуальністю вирішених проблем,  науковою  новизною та
практичною  значимістю,   високим  науковим  рівнем   проведених  досліджень,



дисертація   "динаміка   озонового   шару   під   впливом   планетарних  хвиль   та
тропічних аномалій", у цілому за змістом і оформленням задовольняє вимогам
"Порядку    присудження    наукових    ступенів..."    затвердженого    Постановою
Кабінету Міністрів УкраЇни від 24.07.2013 р. № 567 зі змінами від 2015-2020 рр, а•і-і.  автор  Кравченко  В6jіодимир  Олексійович  заслуговує  на  присудження  йому

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю о5.07.12
-дистанційні аерокосмічні дослідження.

Офіційний опонент,
завідувачка лабораторі.і. прикладно.і. кліматологіЇ
відділу прикладно.і. мете.орологі.і. та кліматологі.і.
УкраЇнського гідрометеорологічного інституту

-_-=:-;--L<дСНС Укра.і.ни та НАН Укра.і.ни,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
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