
У спеціалізовану вчену раду 

із захисту дисертацій Д 08.353.01  

при ДУ Інститут сільського господарства  

степової зони НААН України 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата сільськогосподарських наук, 

доцента Новицької Н. В. на дисертаційну роботу ФЕДОРЕНКО ІРИНИ 

ВІКТОРІВНИ  «Мінливість морфо-біологічних ознак колекційних зразків і 

виділення джерел високої продуктивності і якості пшениці м’якої ярої в 

умовах Лісостепу України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво  

 

1. Актуальність теми. За сучасних тенденцій підвищення вартості 

енергозатрат на одиницю виробленої продукції і за наявності проблем, що 

виникли внаслідок загрозливого забруднення навколишнього природного 

середовища, селекції відводиться особливо важлива економічна і суспільна 

роль. Стратегічним завданням селекції пшениці ярої на сучасному етапі є 

створення високоадаптивних сортів, які мають високий рівень генетичного 

захисту врожаю від біотичних і абіотичних факторів середовища та 

спроможні максимально реалізувати потенціал урожаю в поєднанні з 

високою якістю зерна. 

З цих позицій дисертаційну роботу Федоренко І. В. слід розглядати як 

сучасну наукову працю, присвячену питанням пошуку нових джерел цінних 

ознак та вивчення особливостей мінливості морфо-біологічних ознак, 

характеру взаємозв’язків та закономірностей формування елементів 

структури врожаю, що в свою чергу дозволяє створити селекційний матеріал 

пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України. Сукупність вивчених 

питань, значимість та необхідність проведення дослідження обумовлюють 

актуальність теми дисертаційної роботи. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною тематичних планів лабораторії 

селекції пшениці ярої Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла 

НААН України згідно програм наукових досліджень № 11 «Зернові 

культури» зокрема у 2011-2015 pp. за завданням 11.01.01.16.Ф Удосконалити 

схему селекційного процесу і селекційних технологій добору вихідного 

матеріалу в селекції на адаптивність ярої пшениці в умовах зміни клімату. 

Створити високопродуктивні сорти пшениці ярої твердої і м'якої, які у 

Центральному Лісостепу України за адаптивністю перевищуватимуть 



зарубіжні аналоги та національні стандарти» (№ державної реєстрації Oil 

1U002738), а також згідно програм наукових досліджень № 09 «Генетичні 

ресурси рослин», зокрема у 2011-2015 рр., за завданням 09.01.01.05.Ф 

«Науково обґрунтувати та провести інтродукцію цінних зразків генофонду 

рослин з метою створення джерел і донорів господарських ознак, сформувати 

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

центрального Лісостепу України» (№ державної реєстрації 0111U002736). 

3. Мета і задачі дослідження. Метою досліджень передбачалося 

встановити закономірності мінливості і успадкування морфо-біологічних 

ознак, виділити нові джерела продуктивності і якості зерна та створити 

селекційний матеріал пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України на 

основі оцінки колекційних зразків різного еколого-географічного походження 

за основними господарсько цінними ознакам, виділення нових джерел 

продуктивності та якості зерна пшениці м’якої ярої та створення нового 

селекційного матеріалу і виявлення характеру успадкування та рівня 

істинного гетерозису за елементами структури урожаю і якості зерна у 

гібридів F1, ступеню і частоти трансгресії у гібридних популяціях F2. 

Представлено задачі досліджень, які повністю відповідають темі 

дисертаційної роботи. 

4. Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено наукове 

рішення щодо можливість поєднання в одному генотипі високих показників 

якості зерна не нижче цінних пшениць та з підвищеною продуктивністю на 

основі визначення кореляційних зв’язків. Виявлено найбільш інформативні 

селекційні індекси (білоцерківський індекс та індекс лінійної щільності 

колоса), які дають змогу підвищувати ефективність селекційних доборів за 

допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. 

Встановлено нові закономірності успадкування показників продуктивності і 

якості зерна гібридного матеріалу.  

5. Практичне значення одержаних результатів полягає у 

використанні в селекційних програмах зі створення нових сортів 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України та 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» виділених здобувачем колекційних 

зразків з комплексом господарсько цінних ознак з високим і стабільним 

проявом. Новий селекційний матеріал пшениці м’якої ярої: Ажурна х 

ПХРСВ-03, Лінія 04-13 х Лінія 16-25, Еритроспермум 02-11 х Лінія 15-20, 

Струна миронівська х Аранка, Сімкода миронівська х Струна миронівська, 

Рання 93 х Лінія 18-27, Краса Полісся х Сюїта, Лінія 11-20 х Лінія 14-13 

включено до селекційного процесу лабораторії селекції пшениці ярої 

Миронівського інституту пшениці та ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Передано на Державне сортовипробування новий сорт пшениці м’якої ярої 



Злата, що характеризується високим потенціалом продуктивності і якості 

зерна. 

6. Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота відповідає вимогам, 

викладена на 185 сторінках комп’ютерного набору, складається із вступу, 5 

розділів, висновків, рекомендацій для селекційної практики, списку 

використаної літератури, який нараховує 290 джерел, з них 37 – латиницею, 

що становить 13 %. Робота містить 48 таблиць, 29 рисунків та 14 додатків. 

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Чітке формулювання 

мети і задач досліджень автором дисертаційної роботи послужило пошуку 

теоретичних та методичних аспектів майбутніх експериментів. Аналіз 

експериментальних даних на основі математично-статистичного методу 

підтвердив теоретичні аспекти положень дисертації у вигляді логічних 

висновків. 

Отже, мета і задачі дисертації сформульовані в основному коректно. 

Предмет та об’єкт дослідження визначені вірно.  

Рецензування дисертаційної роботи свідчить, що задачі, які були 

поставлені на початку проведення досліджень, вирішені.  

 

Характеристика розділів дисертації: 

 

У розділі 1 Основні досягнення та проблеми формування господарсько 

цінних ознак у селекції пшениці м’якої ярої (огляд літератури) на підставі 

аналізу джерел літератури описано народногосподарське значення та 

сучасний стан вирощування культури в Україні, узагальнено досягнення в 

селекції пшениці м’якої ярої за елементами продуктивності, висвітлено 

питання впливу гідротермічних умов на формування якості зерна та 

приділена увага проблемі поліпшення якості зерна селекційними методами. 

Автор для написання розділу опрацював і використав значний обсяг 

вітчизняної (253 найменувань) та іноземної літератури (37 найменувань).  

Цитування джерел літератури відповідає списку використаних джерел, в кінці 

розділу наведено загальний висновок з обґрунтуванням доцільності 

проведення власних досліджень.  

Зауваження: 

1. В огляді літератури зустрічаються необґрунтовані і некоректні 

твердження, зокрема: на с. 18 «У даний час селекція знаходиться на 

порозі нового етапу, що характеризується перебудовою фізико-

хімічних властивостей зерна». Що собою являє цей «новий» етап і 

яким чином може відбуватися «перебудова» властивостей – 

незрозуміло. На с. 20 «Без докорінної зміни біології культури….». Не 

вказано, яким чином може «змінюватися» біологія культури. На с. 25 



«…між величиною врожаю і його білковістю…». Що це за термін – 

білковість врожаю?  

2. На с. 31 наведена застаріла назва науково-дослідної установи: 

«Науковцями Всесоюзного науково-дослідного селекційно-

генетичного інституту…». Слід було вказати сучасну назву установи  

і посилання на роки проведення досліджень.  

3. Переважна більшість використаних джерел літератури – до 2005 року. 

Сучасної літератури після 2005 року, тобто за останні 10 років – лише 

48 джерел або 17 %. 

У розділі 2 Умови, матеріал та методика проведення досліджень 

проаналізовані ґрунтово-кліматичні умови вирощування пшениці м’якої ярої, 

наведено матеріал та методику оцінки селекційного матеріалу,  , що свідчить 

про коректну постановку польових, лабораторних дослідів, методик 

досліджень. Дисертантом застосовувалися загальноприйняті і сучасні 

методики визначення фізіологічних і біохімічних показників, статистична 

обробка даних за допомогою комп’ютерної програми. 

Зауваження та побажання:  

1. У розділі відсутнє посилання на джерело літератури, з якого взято 

характеристику ґрунту дослідної ділянки та його хімічний склад.  

2. Відсутнє підтвердження еколого-географічного походження 145 

колекційних зразків пшениці м’якої ярої, які слугували матеріалом 

для досліджень (с. 40). Слід було б в додатках навести інформацію 

про походження досліджуваних колекційних зразків.  

3. Незрозуміла доцільність переліку 38 отриманих комбінацій 

схрещувань сортів та ліній пшениці. При цьому відсутнє 

обґрунтування принципу добору сортів та ліній для схрещування.   

4. Перший висновок до розділу 2 має загально інформативний  характер 

і не ґрунтується на власних спостереженнях.  

Розділ 3. Мінливість колекційних зразків пшениці м’якої ярої за 

комплексом господарсько біологічних ознак об’єднує шість підрозділів. У 

підрозділі 3.1 наведено розподіл колекційних зразків пшениці м’якої ярої за 

походженням та характеристика кращих колекційних зразків пшениці за 

рівнем врожайності. В підрозділах 3.2-3.5 наведені показники тривалості 

періоду сходи-колосіння; стійкості зразків до листкових грибних хвороб: 

борошнистої роси, бурої листкової іржі та септоріозу листя на природному 

інфекційному фоні; висоти рослин та стійкості до вилягання; основних 

елементів продуктивності. В дослідженнях визначено і проаналізовано 

врожайність та якість зерна колекційних зразків.  

Автор оперує середніми показниками за три роки, оскільки одержані дані 

пов’язані з гідротермічними показниками, а за роки досліджень вони були 



досить контрастними, то ж варто було відмітити реакцію рослин та їх 

відмінності. 

Здобувачем виявлено рівень прояву та мінливості ознак елементів 

структури урожаю, що дає змогу прогнозувати надійність доборів на 

підвищення продуктивності рослин пшениці м’якої ярої. Середній та низький 

рівень мінливості відмічено за ознаками довжина колоса (V= 12,5 %), 

кількість колосків у колосі (V = 11,9 %), кількість зерен з колоса (V= 18,4 %), 

маса 1000 зерен (V = 9,2 %), що передбачає ефективність доборів за цими 

ознаками. Спираючись на результати проведених досліджень здобувачем не 

виявлено суттєвих кореляцій між урожайністю та показниками якості зерна. 

Між урожайністю та вмістом білка (г = 0,29±0,08) виявлено слабкий, проте 

позитивний кореляційний зв’язок, помірний – з вмістом сирої клейковини (г = 

0,34±0,07) та показником седиментації (г = 0,37±0,07). Між вмістом білка та 

показником седиментації здобувачем відмічена помірна кореляція. 

Зауваження:   

1. В підрозділі 3.2 здобувач проводить розподіл досліджуваних 

колекційних зразків пшениці м’якої ярої на три групи стиглості за 

тривалістю періоду «сходи-колосіння», не враховуючи періоди 

наливу та достигання зерна. Разом з цим, на с. 36 в підрозділі 2.1 

автор стверджує, що «…під час періоду колосіння-повна стиглість в 

2012 та 2013 рр. була жарка і суха погода, що прискорило 

проходження фаз росту рослин». Слід було б врахувати тривалість 

періоду колосіння-повна стиглість при розподілі колекції пшениці на 

групи стиглості та вплив даного періоду на формування врожайності 

культури і якості зерна.  

2. Невдало сформульовано назву підрозділу 3.5 «Показники формування 

елементів продуктивності». Слід писати «Формування елементів 

продуктивності». 

У розділі 4 Індексні показники та їх мінливість у колекційних зразків 

висвітлені результати оцінки зразків пшениці м’якої ярої за селекційними 

індексами, що дає змогу підвищувати ефективність селекційних доборів за 

допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. 

Встановлено, що найвищими показниками селекційних індексів 

характеризувалися середньорослі колекційні зразки, які мали оптимальне 

співвідношення між елементами структури урожаю. Найбільш ефективним у 

проведеній роботі виявився індекс лінійної щільності колосу (г = 0,79±0,06) 

та білоцерківський індекс (г = 0,71±0,06), так як вони характеризувалися 

сильним кореляційним зв’язком з урожайністю. 

Побажання:   



1. Якщо дисертант стверджує про оптимальне співвідношення між 

досліджуваними ознаками у виділених зразків пшениці м’якої ярої (с. 

94), то слід було б у додатках навести узагальнені дані за комплексом 

селекційних індексів.      

У розділі 5. Характер успадкування та формотворчий процес 

селекційно-цінних ознак у гібридному матеріалі пшениці м’якої ярої 

об’єднує вісім підрозділів. В розділі автор наводить результати досліджень 

щодо характеру успадкування та формотворчого процесу селекційно-цінних 

ознак у гібридному матеріалі пшениці м’якої ярої. Проведений дисертантом 

аналіз гібридів F1, одержаних від внутрішньовидових схрещувань, показав всі 

можливі типи домінантності за ознаками стійкості до листкових грибних 

хвороб від позитивного наддомінування до депресії. Гібридний матеріал, 

одержаний при схрещуванні низькорослих і середньорослих форм між собою, 

та середньорослих з низькорослими формами дав змогу встановити різний 

характер домінантності. Оцінка показників якості зерна новоствореного 

матеріалу дала підставу стверджувати, що для отримання селекційного 

матеріалу з високою якістю зерна можливо використовувати батьківські 

форми з контрастними їх показниками. Визначений характер успадкування 

стійкості до листкових грибних хвороб дозволив встановити, що спектр 

розщеплення у F2 залежав від характеру успадкування у F1 та від генотипу 

батьківських компонентів. 

Здобувачем визначено ступінь прояву трансгресії та коефіцієнт 

успадкування елементів структури урожаю у популяціях F2 пшениці м’якої 

ярої. Виявлено високий рівень частоти і ступеня прояву позитивних 

трансгресій у популяцій F2 за елементами структури урожаю. Проведена 

оцінка і добір за якістю зерна у популяціях F2 засвідчили, що у F2 найбільшу 

питому вагу займали гібридні комбінації з проміжним типом успадкування 

вмісту білка в зерні, з деякою тенденцією до відхилення у бік низькобілкової 

батьківської форми. Особливо відчутний вплив батьківських форм у 

гібридних популяціях на вміст сирої клейковини. При схрещуванні двох 

цінних сортів (Краса Полісся х Сюїта) мінливість за даною ознакою була 

незначною і вони повністю успадковували цей показник від батьківських 

форм. Включення у гібридизацію матеріалу з гіршою характеристикою 

призводить до погіршення вмісту сирої клейковини у гібридних комбінаціях 

незалежно від того, яка форма була гіршою, батьківська чи материнська.   

Зауваження: 

1. Потребує пояснення, чому автор в одних випадках використовує 

термін «успадкування», в інших - «успадковуваність».  

2. Висновки 8 і 9 в кінці розділу не несуть ніякої узагальнюючої  

інформації. 



Висновки і рекомендації виробництву. В цілому висновки 

дисертаційної роботи та практичні рекомендації виробництву витікають із 

отриманих автором результатів, сформульовані відповідно до мети та 

завдання досліджень. У результаті проведених досліджень дисертантом 

рекомендовані для селекційної практики цінні джерела батьківських 

компонентів для схрещувань з високим потенціалом продуктивності за 

елементами структури врожаю, за показниками якості зерна та за комплексом 

господарсько-цінних ознак. 

Аналіз дисертаційної роботи Ірини Вікторівни Федоренко свідчить, що 

здобувач провела великий об’єм польових і лабораторних досліджень, 

достовірність даних підтверджена дисперсійним та кореляційним аналізами. 

Одержані результати мають наукове і практичне значення та знайдуть широке 

застосування у селекційній практиці.  

Зауваження та побажання: 

1. В рекомендаціях для селекційної практики слід було б навести 

зразки пшениці м’якої ярої, виділені за комплексом селекційних 

індексів, адже автор на с. 95 стверджує, що «…селекційні індекси є 

інформативними показниками, придатними для використання у 

селекційній практиці». 

2. В п. 1 рекомендацій замість слів «виділено нові джерела» слід 

писати «виділено цінні джерела».  

3. В цілому по дисертаційній роботі мають місце окремі редакційні і 

стилістичні помилки. 

8. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат відповідає змісту дисертації, написаний і 

оформлений згідно прийнятих вимог, за темою дисертації опубліковано 15 

наукових праць, з яких 4 – у наукових фахових виданнях України, 1 – в 

зарубіжному фаховому виданні, 1 в іншому виданні України та 9 тез у 

збірниках наукових конференцій. 

Детальний аналіз авторських робіт І. В. Федоренко показав, що основні 

положення та висновки дисертаційного дослідження повною мірою 

відображені у виданнях аграрних ВУЗів і наукових установ Києва, Харкова, 

Чабанів, Миронівки. Таким чином, в опублікованих працях зафіксовано 

пріоритет дисертанта у розробці зазначених наукових питань. А при 

співставленні положень наукової новизни дисертаційної роботи зі змістом 

статей виявлено, що вони з необхідною повнотою висвітлені у фахових 

виданнях України за спеціальністю. Слід зазначити, що структурна будова 

статей відповідає сучасним вимогам ДАК України. Зокрема в середньому на 

одну статтю припадає 4–5 посилань на різні літературні джерела. 

 



 


