


– встановити ступінь домінування ознак продуктивності у гібридів F1 

пшениці м’якої ярої у двох зонах дослідження; 

– виділити сорти пшениці м’якої ярої з високим потенціалом 

продуктивності адаптованих до різних умов вирощування. 

Об’єкт дослідження: особливості формування ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування. 

Предмет дослідження: екологічні особливості впливу абіотичних та 

біотичних факторів на формування урожайності, показників якості зерна, 

стабільності і пластичності сортів та елементів структури урожайності гібридів 

першого покоління пшениці м’якої ярої. 

 

Методи дослідження. загальнонаукові (аналізу, моделювання, формування 

робочої гіпотези), польові (фенологічні спостереження, оцінка стійкості до 

основних збудників листкових грибних хвороб, структурний аналіз елементів 

продуктивності), лабораторні (технологічний аналіз якості зерна), статистичні 

(кореляційний, дисперсійний, варіаційний аналізи). 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційна робота є 

складовою частиною фундаментальних і прикладних досліджень, які виконувались 

автором у межах окремих державних науково-дослідних робіт, що підтверджено 

відповідними документами та публікаціями. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено в Миронівському 

інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України впродовж 2016–2018 рр. 

згідно з завданням програми наукових досліджень «Селекція зернових і 

зернобобових культур», зокрема «Розробити модель сорту пшениці м’якої ярої для 

умов Лісостепу України та оптимізувати методологію селекції і на цій основі 

створити сорти адаптовані до змін клімату з удосконаленням генетичних, 

фізіологічних та біотехнологічних підходів» (№ ДР 0116U004002, 2016–2020 рр.). 
 

Структура дисертаційної роботи Р.М. Близнюка: 

У вступі здобувачем обґрунтовано актуальність досліджень, їх наукову 

новизну, мету і завдання досліджень, практичне значення отриманих результатів, а 

також їх апробація і публікаційна активність автора. 



Перший розділ присвячено висвітленню результатів досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо особливостей формування ознак 

продуктивності, стійкості до листкових збудників хвороб, показників якості зерна 

пшениці м’якої ярої залежно від впливу погодних чинників навколишнього 

природного середовища та адаптивного потенціалу рослин. 

 

Другий розділ містить ґрунтово-кліматичну характеристику регіону, 

особливості вирощування пшениці м’якої ярої в дослідах, схему та методику 

експериментів, які проводилися у двох агроекологічних зонах: Лісостепу – 

агроекологічний район Північно-Центрально-Правобережно-Придніпровський 

(Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України) (МІП) та 

Полісся, агроекологічний район – Деснянський (Носівська селекційно-дослідна 

станція МІП ім. В. М. Ремесла НААН) (НСДС). У дослідах були використані сучасні 

польові, вимірювально-вагові, фізико-хімічні методи досліджень, проводилася низка 

сучасних польових, аналітичних та математично-статистичних як основних, так і 

супутніх спостережень та обліків. 

 

Третій розділ. Урожайність є однією з основних ознак, що характеризує 

господарську цінність сортів. Встановили розбіжність показників урожайності сортів 

різного еколого-географічного походження за роками залежно від зони 

дослідження. За роки досліджень виділено сорти пшениці м’якої ярої з підвищеним 

рівнем урожайності та вищим місцем в ранжируванні для обох агроекологічних зон 

– МІП Злата, Струна миронівська, Сімкода миронівська (UKR), Koksa (POL), 

Leguan (CZE). Визначено характер прояву елементів структури урожайності, та 

мінливість їх під впливом абіотичних та біотичних чинників довкілля. 

Проведено аналіз якості зерна за показниками вмісту білка, клейковини та 

показником седиментації сортів пшениці м’якої ярої вирощеної в зонах Лісостепу 

та Полісся. 

На основі трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив на 

показники якості зерна таких чинників, як агроекологічна зона вирощування, сорт і 

рік. Встановлено, що на вміст білка, показник седиментації та вміст клейковини у 



зерні сортів пшениці м’якої ярої достовірно суттєво впливали фактори «рік» і 

«рік × зона». 

Виділено сорти для зони Лісостепу, які відносяться до групи цінних 

пшениць: Струна миронівська, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR), 

Grаnny (AUT), Koksa (POL), Venera (SYR). Слід відмітити, що для зони Полісся 

практичну цінність представляють сорти: Granny (AUT), МІП Злата, Сюїта (UKR), 

Leguan (CZE), які за показниками якості зерна перевищують сорт-стандарт 

Елегія миронівська. 

 

У четвертому розділі здобувач визначав вплив погодних умов періоду 

вегетації сортів на стабільність рівня урожайності. За результатами досліджень, у 

зоні Лісостепу відмічено істотну залежність урожайності в несприятливих умовах 

до оптимальних для індексів: SSI, STI, GM, HM. У зоні Полісся зв’язок 

урожайності в посушливих умовах з цими індексами виявився менш істотним, що 

пов’язано з меншим стресовим навантаженням і, відповідно, меншою різницею між 

роками за рівнем урожайності. 

 

У п’ятому розділі наведені матеріали того що, методом гібридизації було 

створено новий селекційний вихідний матеріал 42 гібридних комбінацій 

батьківськими компонентами якого є сорти пшениці м’якої ярої вітчизняної: Елегія 

миронівська, Струна миронівська (Миронівський інститут пшениці імені В. М. 

Ремесла НААН), Харківська 26, Героїня (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН), Аранка (ПП «Тирас») та зарубіжної: Ясна (Польща), Grаnnу (Австрія) 

селекції. 

Проведено структурний аналіз гібридного матеріалу першого покоління 

пшениці м’якої ярої та батьківських форм за елементами продуктивності головного 

колоса (довжина, кількість колосків, кількість зерен, маса зерна) у двох 

агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся. Встановлено показники позитивного 

наддомінування за довжиною головного колоса у комбінаціях Ясна / Аранка 

(hр = 3,7 – Лісостеп; 3,3 – Полісся), Ясна / Granny (hр = 1,3; 1,3), Аранка / Granny 

(hр = 10,0; 6,5). 



За елементами продуктивності у двох агроекологічних зонах виділено 

гібридні комбінації: Елегія миронівська / Ясна, Струна миронівська / Аранка, 

Харківська 26 / Струна миронівська, Ясна / Аранка, Ясна / Granny, Аранка / Granny, 

які проявили позитивне домінування та наддомінування. 

 

Шостий розділ присвячений оцінці економічної ефективності вирощування 

пшениці м’якої ярої. 

Аналіз основних економічних показників у зоні Полісся свідчить про 

конкурентоспроможність та економічну ефективність сортів, порівняно зі 

стандартом – Елегія миронівська. Умовно чистий прибуток складав 15678–

39781 грн/га, а рівень рентабельності – 114,3–139,8 %. 

Наукова новизна роботи Близнюка Руслана Миколайовича полягає у 

розробленні основних теоретичних положень дисертаційної роботи, які полягають 

у тому, що: 

Уперше: 

– встановлено вплив гідротермічних умов агроекологічних зон дослідження 

на рівень продуктивності сортів; 

– визначено частки впливу досліджуваних факторів («сорт», «рік», «зона») 

залежно від абіотичних та біотичних чинників на формування цінних 

господарських ознак пшениці м’якої ярої в різних агроекологічних зонах; 

– виявлено особливості прояву стійкості сортів до біотичних чинників 

довкілля; 

– визначено параметри екологічної пластичності та стабільності сортів 

пшениці м’якої ярої для агроекологічних зон Лісостепу та Полісся; 

– створено новий селекційний вихідний матеріал та визначено особливості 

формоутворення у гібридних популяціях пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу і 

Полісся.  

Набули подальшого розвитку дослідження з обґрунтуванням впливу 

екологічного чинника на формування реалізації потенціалу продуктивності сортів 

пшениці м’якої ярої різного еколого-географічного походження. 

 



Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

перевірені і впроваджені у виробничих умовах Київської області – 

СТОВ «Перемога» (с. Малополовецьке Фастівського району). Залучено у наукові 

програми відділу селекції і насінництва сільськогосподарських культур в умовах 

західного Лісостепу України – Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону НААН України та Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського 

інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (зона Полісся). 

За результатами досліджень виділено сорти пшениці м’якої ярої з високим 

потенціалом продуктивності – Сімкода миронівська, Струна миронівська, 

МІП Злата (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), які рекомендовано для 

вирощування в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся. 

Сформовано і зареєстровано у НЦГРРУ ознакову колекцію пшениці м’якої 

ярої за стійкістю проти збудників листкових грибних хвороб. 

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертаційну роботу написано 

літературною українською мовою, експериментальний матеріал викладено і 

проаналізовано логічно, грамотно, аргументовано та представлено у доступній для 

читача формі. 

Висновки і рекомендації в дисертаційній роботі та зміст автореферату 

відповідають одержаним результатам досліджень. В опублікованих 18 наукових 

праць: шість статей у наукових фахових виданнях України, одна – у зарубіжному 

науковому виданні, одна – у іншому виданні, дев’ять тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій, наведені результати досліджень, що охоплюють основні 

положення роботи автора. Опубліковані автором наукові праці відповідають 

вимогам МОН України при поданні кандидатської дисертації до спеціалізованих 

вчених рад. 

Рівень виконання дисертаційної роботи визначається достатнім володінням 

професійних знань, і послідовним викладом аналітичного матеріалу, його логічною 

інтерпретацією та аналізом. 

 

Дискусійні положення та зауваження по роботі. Разом з позитивною 

оцінкою роботи Близнюка Руслана Миколайовича, вважаємо за доцільне вказати на 

окремі недоліки та висловити побажання: 



1. В огляді літератури Розділ 1 п. 1.1 (стор. 28–37) доцільно було б 

скоротити, досить багато уваги приділено аналізу мінливості ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від метеорологічних чинників навколишнього 

природного середовища; 

2. В розділі 2, п. 2.1. під час опису погодних умов варто було б вказати, 

згідно даних яких метеостанцій їх наведено, а також в п. 2.2. опис досліджуваних 

сортів доцільно дещо скоротити (стор. 63–77); 

3. З метою кращого сприйняття висновки до розділу три варто дещо 

скоротити; 

4. Варто було б вказати розрахунки економічної ефективності всіх 

досліджуваних сортів пшениці м’якої ярої в агроекологічних зонах дослідження 

Лісостепу та Полісся; 

5. У дисертаційній роботі зустрічаються стилістичні та орфографічні 

помилки та помилки технічного характеру. Окремі речення доцільно розділити на 

декілька у зв’язку з наявністю складних синтаксичних конструкцій та повторів. 

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

6. У пропозиціях науково-дослідним установам та виробництву (стор. 158) 

рекомендується науково-дослідним установам залучати у наукові програми сорти: 

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR), чому саме ці генотипи? 

 

Загальна оцінка роботи та висновки. Дисертаційна робота Близнюка 

Руслана Миколайовича «Закономірності формування ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування», виконана на 

актуальну проблемну тему, базується на узагальнені експериментальних 

досліджень та вирішенні наукової задачі, що полягала у встановленні впливу 

екологічних чинників на рівень продуктивності та на прояв її окремих компонентів 

у сортів залежно від агроекологічних умов вирощування, що є предметом її захисту 

за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські науки). 

Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням, в якому 

основним теоретичним положенням, висновкам та пропозиціям притаманні 

наукова новизна, вони є достатньо обґрунтованими, достовірними і свідчать про 

досягнення поставленої мети дослідження. Дисертація написана українською 




