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високопродуктивні сорти, стійкі до абіотичних та біотичних факторів довкілля» 

(№ ДР 0116U004001, 2016–2020 рр.); «Інтродукувати зразки та поповнити 

колекції пшениці озимої та ярої, ячменю озимого та ярого для умов 

центрального Лісостепу України» (№ ДР 0116U004013, 2016–2018 рр.); 

«Розробити методичні прийоми використання морфофізіологічного аналізу 

визначення потенційної та реальної продуктивності пшениці м’якої озимої для 

ранньої оцінки сортів у процесі селекції» (№ ДР 0117U004224, 2017 р.); 

«Відпрацювати методику ранньої діагностики та добору посухо-; жаростійкого 

селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої» (№ ДР 0117U004223, 2017 р.); 

«Оцінити ефективність застосування штучних інфекційних фонів для добору 

селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої за комплексною стійкістю до 

патогенів» (№ ДР 0118U003086, 2018 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків i 

рекомендацій дисертації. Основний напрям наукової роботи полягає в 

установленні впливу гідротермічних умов на формування елементів 

продуктивності пшениці м’якої озимої в зонах дослідження Лісостепу та 

Полісся України і вивченні сортів якісно нового типу з підвищеною 

екологічною пластичністю для різного рівня агрофонів та чинників довкілля. 

Дисертантка опрацювала значний обсяг літератури, що дозволило 

визначити невирішені питання та сформулювати мету роботи і перелік завдань. 

Робота має чітку структуру, а експериментальні розділи є логічно пов’язаними і 

послідовними.  

Дисертаційна робота виконана на високому науково-методичному рівні. 

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації виробництву сформовані 

у дисертації та обґрунтовані трьохрічними польовими та лабораторними 

дослідженнями, виконаними у відповідності з сучасними вимогами методики 

дослідної справи і наукового експерименту. Їх достовірність доведена 

математично-статистичною обробкою, а також перевіркою в умовах 

виробництва. Сформовані здобувачкою висновки та рекомендації виробництву 

є логічним завершенням експериментальної роботи. 



Наукова новизна одержаних результатів. За матеріалами наукових 

досліджень здобувачкою уперше встановлено вплив погодних умов на 

проходження міжфазних періодів вегетації геоценоконсорцій пшениці; 

виявлено закономірності формування елементів структури урожайності в 

популяціях пшениці озимої залежно від гідротермічних умов екологічних зон 

дослідження; установлено особливості прояву стійкості до ураження 

патогенами сучасних сортів до несприятливих чинників довкілля у поєднанні із 

цінними господарськими ознаками; обґрунтовано диференціацію впливу 

гідротермічних умов на показники якості зерна; з’ясовано співвідношення 

частки генотипу і середовища та їх взаємодії у загальній варіації урожайності та 

показників якості зерна пшениці залежно від природного навколишнього 

середовища; визначено параметри екологічної пластичності нових сортів для 

зон Лісостепу та Полісся. Удосконалено методичні підходи щодо оцінки за 

елементами продуктивності та стійкості до абіотичних і біотичних чинників 

сортів пшениці м’якої озимої. Набули подальшого розвитку дослідження 

цінних господарських ознак та властивостей пшениці озимої з урахуванням 

сучасного агрокліматичного районування сортів культури, що базується на 

взаємодії «середовище – генотип»; системи моніторингу за морозо-, жаро-, 

посухостійкістю та стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці. 

Практичне значення та впровадження результатів дослідження. У 

результаті виконання наукового дослідження збагачено генофонд України 

генплазмою нових сортів пшениці м’якої озимої: Трудівниця миронівська, 

Горлиця миронівська, МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, 

Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська, 

стійких до абіотичних та біотичних чинників довкілля. Результати досліджень 

перевірено у виробничих умовах і впроваджено в насінницьких господарствах 

різних областей України: Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону НААН України, Носівській селекційно-дослідній станції МІП НААН, 

«ДП «ДГ Правдинське» МІП НААН» та науково-дослідному селянському 

(фермерському) господарстві Колача Є. Й. Отримано у співавторстві патенти на 

корисну модель: «Спосіб добору жаростійкого селекційного матеріалу пшениці 



м’якої озимої» і «Спосіб добору за комплексною стійкістю проти основних 

збудників хвороб пшениці м’якої озимої» та розроблено методичні 

рекомендації «Визначення параметрів екологічної пластичності за урожайністю 

сортів Triticum аestivum L. в умовах Лісостепу та Полісся України». 

Зареєстровано робочу ознакову колекцію генофонду пшениці м’якої озимої за 

цінними господарськими ознаками та створено у співавторстві сорти пшениці 

м’якої озимої Естафета миронівська, МІП Дніпрянка, які включено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2018 р. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Матеріали дисертаційної роботи достатньо повно висвітлено у 

наукових працях, які опубліковано у провідних фахових виданнях. За 

результатами дисертаційної роботи опубліковано 25 наукових праць, з них сім 

статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном, три статті у 

наукових збірниках і журналах, 15 тез у матеріалах Всеукраїнських та 

Міжнародних науково-практичних конференціях. 

Оцінка наукової та літературної якості складу матеріалу і стилю 

дисертації та автореферату. Дисертація Б. В. Близнюк. написана у традиційній 

формі науковою літературною мовою, оформлена відповідно до вимог ДАК 

МОН України. Дисертаційна робота складається із анотації, переліку умовних 

скорочень, вступу, аналітичного огляду, розділу з описом матеріалів та методів 

досліджень, чотирьох розділів, де викладено результати експериментальних 

досліджень та їх обговорення, висновків, списку використаних джерел та 

великої кількості (28) додатків, що ще раз засвідчує значний обсяг проведених 

дисертаційних досліджень та отримання великого масиву даних. Основний 

текст дисертації складає 173 сторінки друкованого тексту, а загальний обсяг 

дисертаційної роботи – 247 сторінок. Робота включає 31 таблицю і 32 рисунки. 

Заслуговує на увагу якість представленого у дисертації ілюстративного 

матеріалу. 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження і наведено 

загальну характеристику роботи, відображено всі необхідні для супроводу 



викладу дисертаційної роботи позиції, зокрема: актуальність теми, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; висвітлені мета і завдання; 

визначено об’єкт і предмет досліджень; виділено основні методи і методики; 

визначені наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, 

представлено особистий внесок здобувача, апробація результатів досліджень, 

публікації, структура та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Еколого–адаптивні особливості Triticum aestivum 

L.: теоретичні і практичні проблеми (аналітичний огляд)» здобувачка на 

основі аналізу літературних джерел узагальнила інформацію про тенденції до 

глобальної зміни клімату і вплив паратипових факторів на елементи 

продуктивності та адаптивний потенціал пшениці м’якої озимої. Розглянуто 

проблему визначення надійних критеріїв стійкості сортів до екологічних 

чинників абіотичної та біотичної природи. Логічно обґрунтовано доцільність 

проведення досліджень сучасних сортів пшениці озимої у різних 

агроекологічних зонах, що зумовлює актуальність і перспективність обраної 

теми дисертаційної роботи.  

Аналітичний огляд написаний ґрунтовно із залученням значної кількості 

сучасних вітчизняних та іноземних наукових джерел з досліджуваної тематики. 

Слід зазначити, що кожен із підрозділів огляду є своєрідною теоретичною 

основою для експериментальних розділів, що наводяться авторкою у 

дисертаційній роботі. Наприкінці першого розділу здобувачкою зроблено 

короткий підсумок і обґрунтовано необхідність проведення досліджень, яким 

присвячена дисертаційна робота, що дозволяє краще зрозуміти представлений у 

роботі експериментальний матеріал. 

У другому розділі «Умови, місце та методика проведення досліджень» 

наведено детальну характеристику ґрунтово-кліматичних умов проведення 

досліджень, програми наукових досліджень, схему дослідів, матеріали та 

методику проведення експерименту. Методика закладання лабораторних і 

польових дослідів, проведення досліджень відповідає вимогам. Заслуговують 

на увагу розроблені дисертанткою у співавторстві методичні рекомендації 



«Визначення параметрів екологічної пластичності за урожайністю сортів 

Triticum аestivum L. в умовах Лісостепу та Полісся України».  

Слід зазначити, що саме раціональний підбір методичних підходів 

дозволив авторці успішно реалізувати основні завдання дисертаційної роботи. 

У третьому розділі «Аутекологічні особливості агроекологічних зон 

дослідження міжфазних періодів вегетації Triticum aestivum L.» авторкою 

описано вплив погодних умов агроекологічних зон Лісостепу та Полісся на 

тривалість міжфазних періодів росту та розвитку перспективних сортів 

пшениці м’якої озимої. 

Виявлено відмінності у тривалості періодів вегетації рослин залежно від 

агрометеорологічних умов року, з урахуванням мінливості гідротермічного 

режиму. 

У четвертому розділі «Особливості формування структурно–

функціональних елементів урожайності пшениці озимої, як прояв 

адаптивності» здобувачкою досліджено різницю між максимальним і 

мінімальним значенням ознаки «висота рослин» сортів за умов вирощування в 

агроекосистемах зон Лісостепу та Полісся. Проведено структурний аналіз 

головного колоса сортів та виявлено високу адаптивність генотипу за ознакою 

«довжина головного колоса», за кількістю колосків у колосі наближену до 

оптимальної реакцію на зміну умов середовища відповідно до коефіцієнту 

регресії відмічено у сорту Трудівниця миронівська (bі = 1,04), за кількістю 

зерен у колосі виділено сорт Грація миронівська (bі = 0,95). Встановлено, що 

вплив фактору «зона × рік» на масу 1000 зерен становив 58 %, на врожайність 

пшениці озимої – 34 %. За допомогою дисперсійного аналізу виявлено 

залежність показників якості зерна від погодних умов і зон досліджень. В 

агроекосистемах зон Лісостепу і Полісся виділено сорт МІП Княжна, який 

вирізнявся за вищими значеннями вмісту білка, клейковини та показником 

седиментації. 

У п’ятому розділі «Екологічні аспекти стійкості до абіотичних та 

біотичних чинників довкілля сортів Triticum aestivum L.» викладено 

результати дослідження з аутекологічних особливостей накопичення цукрів у 



вузлі кущіння досліджуваних сортів та їх динаміку накопичення до часу 

припинення осінньої вегетації і використання за період зимового спокою. 

Проведено оцінку пшениці м’якої озимої за морозо-, зимо- та жаростійкістю. 

Встановлено, що 90 % досліджуваних сортів за рівнем морозостійкості 

перевищували сорт еталон морозостійкості – Миронівська 808, за рівнем 

жаростійкості – 60 % сортів мали перевищення до контролю за схожістю 

насіння, виділено сорти за індексами посухостійкості. Вивчено комплексну 

стійкість рослин пшениці за використання природного та штучного фонів 

патогенів Septoria tritici Rob. et Desm., Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. et 

Desm., Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal, виявлено рівень 

інфікування насіння збудниками роду Fusarium Link та Alternaria Nees сортів 

пшениці озимої в умовах випробування Лісостепу та Полісся. 

У шостому розділі «Визначення параметрів екологічної пластичності 

показників урожайності сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу та 

Полісся» викладено результати власних експериментальних досліджень щодо 

обґрунтування параметрів екологічної пластичності за урожайністю нових 

сортів та виявлено, що сорт Грація миронівська характеризувався оптимальною 

реакцією урожайності на покращення умов вирощування, за bi = 1 (у межах 

похибки) у дослідженнях агроекологічних зон Лісостепу (bi = 1,07) і Полісся 

(bi = 1,04). За матеріалами підрозділу розроблено методичні рекомендації 

«Визначення параметрів екологічної пластичності за урожайністю сортів 

Triticum аestivum L. в умовах Лісостепу та Полісся України». 

Представлено оцінку економічної ефективності нових сортів пшениці 

м’якої озимої та визначено, що їх вирощування у зоні Лісостепу забезпечило 

отримання (в середньому за три роки) з 1 га посіву 5,05–5,94 т/га 

високоякісного насіння та 39383,7–35885,3 грн. відповідно умовно чистого 

доходу за рівня рентабельності 126,8–139,9 %. Вирощування сортів пшениці 

озимої у зоні Полісся забезпечувало отримання з 1 га 6,69–8,33 т/га 

високоякісного зерна та 42117,0–51932,3 грн. відповідно умовно чистого 

доходу за рівня рентабельності 128–132,9 %. 



Висновки і рекомендації для виробництва. Здобувачка стисло і чітко 

узагальнила результати експериментальних досліджень, які підтверджують 

обґрунтованість робочої гіпотези та дозволяють виокремити найважливіші 

теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи. 

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 

дисертаційній роботі Б. В. Близнюк відсутні порушення академічної 

доброчесності, а використання ідей, результатів i текстів інших авторів містять 

посилання на відповідне джерело. 

Водночас, до дисертаційної роботи можна висловити деякі побажання і 

зауваження: 

У примітках недоцільно вказувати примітку МИР – миронівська, ЧПОВ – 

час припинення осінньої вегетації та ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

та інші, оскільки дані скорочення вказано у загальному переліку скорочень. 

Текст дисертації містить деякі помилки технічного характеру, зокрема: за 

кількістю зерен у колосі виявили у «сортіу» (ст. 112) замість сорту, від погодних 

умов і «зондосліджень» (ст. 112) замість зон досліджень, назва підрозділу 6.1 

«Обгрунтувати…» (ст. 154) замість обґрунтувати. Є окремі невдалі 

висловлювання, русизми. 

Текст у деяких описах дослідження важко сприймається у зв’язку з 

наявністю складних синтаксичних конструкцій, повторів, є дещо 

«розтягнутий». Окремі речення доцільно розділити на декілька. 

Розмір шрифту скрізь по тексту має бути 14 пт, зокрема і в таблицях. 

У підрозділі 5.2 дисертантка дає повний опис методу визначення 

відносної морозостійкості, хоча, на наш погляд, достатньо відповідного 

посилання на методичні рекомендації чи патент. Те ж саме стосується опису 

ранньої діагностики жаростійкості пшениці м’якої озимої у підрозділі 5.3.1. 

З метою кращого сприйняття висновки до розділів (чотири і п’ять) 

доцільно дещо варто було скоротити. 

У дослідженнях четвертого розділу спостерігаємо досить високий рівень 

урожайності сортів за роками та зонами вирощування, окрім 2017 р., у зоні 




