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Вивчення дисертації та праць, опублікованих за темою роботи 

Грабовського Миколи Борисовича дозволяє сформулювати наступні 

висновки щодо актуальності, наукової новизни, ступеня обґрунтованості 

основних положень, практичного значення та достовірності отриманих 

результатів. 

 

1. Актуальність теми, зв’язок з державними і галузевими 
програмами, темами. Частка відновлюваних джерел енергії в Україні 

становить 1,6 %, що в 6 разів нижче, ніж у Європейському Союзі, але 

Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва біогазу, 

який можна виробляти з органічних субстратів рослинного походження. 

Зокрема: кукурудза, буряк цукровий, сорго цукрове, злакові та бобові трави. 

Енергетичні культури дають вищий вихід метану, ніж відходи тваринництва. 

Силос кукурудзи має переваги перед іншими культурами завдяки нижчим 

витратам на вирощування і зберігання та виходу метану з нього на рівні 52–

58 %. З однієї тони силосу можна отримати 200–400 м
3 

газу. Крім того, 

виробництво біогазу з кукурудзи відрізняється також найвищим рівнем 

скорочення викидів парникових газів і високою економією палива. 

Основними перевагами сорго цукрового є значна посухостійкість, стабільна 

врожайність за роками, універсальність використання, що й зумовило її 

значне поширення.  

В той час коли дослідження технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового для виробництва біогазу досить поширені в розвинених країнах 

Європи та Америки, в Україні спостерігається дефіцит інформації з цього 

питання. 

Тому дослідження за темою дисертаційної роботи, які спрямовані на 

розробку і вирішення науково-практичних проблем щодо оптимізації 

основних елементів технології вирощування і встановлення особливостей 

формування продуктивності кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і 

сумісних посівах, як біоенергетичних культур для виробництва біогазу, є 

надзвичайно актуальними. 

Дисертаційна робота виконувалася впродовж 2011–2018 рр., польові – 

в 2011–2016 рр. і є складовою частиною досліджень кафедри технологій в 

рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного 

університету Міністерства освіти і науки України на 2011–2015 рр. згідно з 

НТП «Теоретичні і практичні основи розробки енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, 

кормових культур для переробки та отримання альтернативних видів палива» 



(№ державної реєстрації 0111U002908), 2013–2017 рр. – згідно з НТП 

«Агротехнічні основи обґрунтування технології вирощування зернових, 

зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для отримання 

альтернативних видів палива» (№ державної реєстрації 0113U007057). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій виробництву дисертації. Наукові положення дисертаційної 

роботи сформульовані цілком обґрунтовано, що підтверджується високим 

науково-методичним рівнем проведеного дослідження й статистично 

доказовими різницями варіантів експериментальних даних, застосуванням 

дисперсійного та кореляційно-регресійного, проведенням економічного та 

енергетичного аналізу. Експериментальні роботи виконано з дотримання 

методики проведення польових та лабораторних досліджень. Отримані 

результати польових досліджень, підтверджуються лабораторними методами 

та біометричними спостереженнями. Наведені кореляційні залежності та 

частки впливу чинників, показники істотності різниці дозволили дисертанту 

встановити вплив досліджуваних факторів на продуктивність рослин, та 

зробити достовірні висновки щодо прямого впливу та взаємодії, силу й 

спрямованість зав’язків. Теоретичні положення та сформульовані за 

результатами досліджень висновки й рекомендації виробництву об’єктивні та 

відповідають отриманим результатам.  

Микола Борисович успішно справився з поставленими задачами, 

виконав план науково-дослідних робіт в повному обсязі. Аналіз основних 

положень дисертації свідчить про те, що вони мають наукову новизну і 

практичну цінність. 

3. Наукова новизна одержаних результатів полягає у 
теоретичному обґрунтуванні та розробці елементів технології вирощування 

кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу.  

В умовах Правобережного Лісостепу України виявлено закономірності 

формування високопродуктивних агрофітоценозів кукурудзи і сорго 

цукрового, як біоенергетичних культур для виробництва біогазу; теоретично 

обґрунтовано та експериментально встановлено особливості формування та 

реалізації продуктивності кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах; експериментально визначено оптимальні дози добрив, 

строки сівби, густоту стояння рослин, спосіб сівби, заходи контролювання 

чисельності бур’янів у одновидових і сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового. 

Удосконалено елементи технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового в одновидових та сумісних посівах як біоенергетичних культур 

для виробництва біогазу. 

Дістали подальшого розвитку наукові положення щодо управління 

процесами росту й розвитку рослин кукурудзи і сорго цукрового в сумісних 

посівах. 

4. Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено 

технологію вирощування кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і 

сумісних посівах як біоенергетичних культур. Розроблено технологію 



сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового, яка в умовах 

Правобережного Лісостепу дає можливість отримати 70–90 т/га біомаси з 

потенційним виходом біогазу 5,6–11,2 тис. м
3 
/га. 

Удосконалену технологію вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

впроваджено у 2017–2018 рр. у сільськогосподарських підприємствах 

Київської області на загальній площі 249 га, у тому числі у Навчально-

виробничому центрі Білоцерківського НАУ – на площі 48 га, у ФГ 

«Расавське» Кагарлицького району – на площі 85 га, у ТОВ «Фастівка» 

Білоцерківського району – на площі 62 га, ТОВ «Саварське» Богуславського 

району – на площі 54 га; у сільськогосподарських підприємствах Черкаської 

області на загальній площі 140 га, у тому числі у ТОВ «Промінь-АА» 

Тальнівського району – на площі 108 га, ФГ «Кадука О. М.» Золотоніського 

району – на площі 32 га; у ТОВ «НВФ «Урожай» Лохвицького району 

Полтавської області – на площі 212 га. Також впроваджено рекомендації з 

метанового зброджування силосної маси гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і 

Бистриця 400 МВ на біогазовому комплексі ТОВ «Рокитнянський цукровий 

завод».  

5. Особистий внесок здобувача. Автор особисто обґрунтував 

сучасний стан поставленої проблеми, визначив мету й задачі, методологію, 

розробив програму досліджень, брав безпосередню участь у виконанні 

експериментальної частини досліджень та проведенні аналізів. Автор 

узагальнив результати, сформулював наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації, провів математичну обробку одержаних даних, 

підготував наукові праці.  

6. Апробація результатів дисертації та публікації. Результати 

дослідження пройшли широку апробацію на міжнародних, вітчизняних, 

регіональних конференціях та семінарах.  

Звіти автора щорічно обговорювались на засіданнях Вченої ради 

Агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного агарного 

університету впродовж 2011–2018 рр.  

Основні результати досліджень за темою дисертаційної роботи 

викладено в 64 наукових публікаціях, які включають монографію, 20 статей у 

фахових наукових виданнях України, 1 статтю в науковому видані України 

включеному до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 5 – у 

виданнях іноземних держав, 5 патентів на корисну модель, 6 статей у інших 

виданнях та 26 тез доповідей наукових конференцій. В опублікованих 

наукових працях основні положення дисертаційної роботи, її висновки та 

пропозиції виробництву висвітлені достатньо повно. 

7. Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладено 

на 421 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі основного тексту – 329 

сторінок. Містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, список 

використаних джерел, додатки. У роботі наведено 107 таблиць, 65 рисунків, 

33 додатки, 531 літературне джерело, з яких 162 латиницею. 

8. Ідентичність змісту автореферату і основних положень 
дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження об’єктивно та 



достатньо висвітленні у змісті автореферату, висновках та рекомендаціях 

виробництву. 

В процесі ознайомлення з розділами дисертації, виникло ряд питань, 

дискусійних зауважень та побажань. 

У вступі, відповідно до вимог, обґрунтовано вибір теми досліджень, 

зв'язок роботи із науковими програмами, планами і темами, визначена 

методологія досліджень, представлена наукова новизна та практичне 

значення отриманих результатів, результати апробації, обсяг публікацій та 

зазначено особистий внесок автора.  

У першому розділі «СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВЕ 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І СОРГО 
ЦУКРОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ», який складається з п’яти 

підрозділів, із використанням вітчизняних та закордонних літературних 

джерел, обґрунтовано та висвітлено теоретичні основи й прикладні аспекти 

обраного напряму дослідження та обґрунтована актуальність наукової 

проблеми. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо особливостей 

вирощування та використання продукції кукурудзи та сорго цукрового.  

На 32 сторінці при описанні складу біогазу вказано, що до його складу 

входить водоб (Н2), аміак (NH3) та сірководоб (Н2S), мабуть автор мав на 

увазі водень та сірководень? Така ж помилка зустрічається і на 34 сторінці.   

У другому розділі «УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» 
викладено агрометеорологічні аспекти вирощування кукурудзи та сорго 

цукрового, розроблено методологію наукового дослідження, що передбачало 

використання як загальнонаукових так і спеціальних методик і методів для 

обґрунтування та практичної реалізації елементів технології вирощування 

досліджуваних культур. Надано характеристику ґрунтово-кліматичним та 

метеорологічним умовам протягом років досліджень, висвітлені елементи 

агротехніки в польових дослідах. 

Автор зазначає, що «дослідження за темою дисертаційної роботи 

виконані впродовж 2011–2018 рр.» (сторінка 25), але у дослідах наведено 

терміни проведення їх з 2011 по 2016 рр. та аналіз агрометеорологічних 

умов років проведення досліджень лише за 2011- 2016 рр. Чому? 

Для кращого сприйняття аналізу агрометеорологічних умов років 

проведення досліджень було б доцільно об’єднати таблиці з 2.1. по 2.6 та 

рисунки з 2.1. по 2.6. 

Підрозділ 2.4 займає лише одну сторінку, тому було б бажано його 

об’єднати або з підрозділом 2.2, або 2.3. 

Висновок до розділу 2 не висвітлює у повному обсязі аспекти, які у 

ньому представлені. 

У третьому розділі «ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ЯК БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» 
виявлено закономірності формування продуктивності кукурудзи як 

біоенергетичної культури для виробництва біогазу залежно від погодних 

умов, групи стиглості гібридів та елементів технології вирощування.  



Дослідженнями встановлено, що для кукурудзи необхідне достатнє 

забезпечення вологою в період формування–дозрівання зерна (r = 0,76–0,87). 

Оптимальні значення ГТК в цей період повинні бути на рівні 1,15–1,35. 

найвищу врожайність зеленої маси та розрахунковий вихід біогазу, в 

середньому за 6 років, забезпечили середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ – 

53,2 т/га і 9,34 тис. м
3
/га та середньостиглий Моніка 350 МВ – 50,1 т/га і 8,41 

тис. м
3
/га. Найвищу врожайність зеленої маси та розрахунковий вихід 

біогазу, в середньому за 6 років, забезпечили середньопізній гібрид Бистриця 

400 МВ – 53,2 т/га і 9,34 тис. м
3
/га та середньостиглий Моніка 350 МВ – 50,1 

т/га і 8,41 тис. м
3
/га. Підвищення рівня мінерального живлення сприяє 

зростанню урожайності зеленої і сухої маси кукурудзи та розрахункового 

виході біогазу. Найвищі значення вказаних показників були у гібрида 

Бистриця 400 МВ за максимального рівня мінерального живлення 

(N100P80K80). Водоспоживання кукурудзи залежить від біологічних 

особливостей гібридів, густоти стояння рослин та вологозабезпеченості 

посівів протягом вегетаційного періоду. Між запасами вологи у різні фази 

розвитку кукурудзи, загальними її витратами за вегетацію і урожайністю 

зеленої маси існує висока кореляційна залежність. Вирощування кукурудзи з 

міжряддям 45 см сприяє збільшенню врожайності зеленої маси кукурудзи на 

3,6–5,6 % та сухої маси на 3,2–6,0 %, порівняно з міжряддям 70 см. Не 

відмічено впливу ширини міжрядь на розрахунковий вихід біогазу. Найбільш 

ефективним заходом контролювання чисельності бур’янів у посівах 

кукурудзи є сумісне застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і 

післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га), що забезпечує урожайність 

зеленої та сухої маси на рівні 46,0–57,4 і 13,2–18,2 т/га та розрахунковий 

вихід біогазу – 6,59–9,32 тис. м
3
/га. 

В таблицях і рисунках третього розділу та наступних не вказано хто 

є автором представлених результатів, що ускладнює сприйняття 

матеріалу. Тільки у таблицях 6.2 та 6.3 є примітка, що дані Грабовського 

М.Б., Кучерука П.П. 

На сторінці 109 у таблиці 3.1 наведено показники ГТК, які повністю 

дублюють результати, які представлено у рисунках з 2.1 по 2.6 та 3.1,  що є 

не допустимим у дисертаційних роботах. 

Назви рисунків 3.1 та 3.2, на мій погляд,  потребують коректування.  

Застосування шкали ВВСН (стадії розвитку рослин) при аналізі 

показників росту й розвитку кукурудзи та сорго цукрового полегшило б 

сприйняття інформації. 

У цьому розділі та інших автор часто посилається на результати 

інших науковців, що ускладнює сприйняття інформації. Результати 

досліджень інших науковців потрібно перенести до першого розділу, або 

розпочинати з цієї інформації підрозділи (наприклад: сторінки 119-120, 123, 

124, 158, 168, 193, 310). 

Чому у багатьох таблицях не прораховано НІР? Через це важко 

зробити адекватні висновки, щодо достовірності різниці між  варіантами. 



У тексті зустрічається повний дубляж інформації у таблиці, або на 

рисунку та по тексту. Наприклад: рисунок 3.3 та текст на сторінці 112; 

таблиця 3.19 та текст на сторінках 142-143. 

 У четвертому розділі «ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
ВИРОЩУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
БІОГАЗУ» представлено аналіз досліджень урожайності зеленої та сухої 

маси сорго цукрового, яка залежить від кліматичних умов року, максимальні 

показники отримано в 2014 і 2016 рр.. Відмічено зростання врожайності 

зеленої маси сорго цукрового, порівняно з неудобреними ділянками, у сорту 

Силосне 42 та гібрида Довіста при внесенні N60P40K40 на 18,0 і 16,1 %; на 

фоні внесення N80P60K60 – 29,0 і 24,9 %;  а на фоні N100P80K80 – 37,6 і 33,2 %. 

Найвищі показники врожайності зеленої маси та розрахункового виході 

біогазу отримані у гібрида Довіста на варіанті із застосуванням N100P80K80 – 

82,7 т/га і 7,6 тис. м
3
/га.  Найвища врожайність зеленої та сухої маси сорту 

Силосне 42 та гібрида Довіста сорго цукрового спостерігається за сівби при 

температурі ґрунту на глибині загортання насіння 12–14 °С – 74,8 та 17,4 і 

83,7 та 20,2 т/га. Розрахунковий вихід біогазу становив при цьому 6,9 і 8,1 

тис. м
3
/га. Не відмічено впливу ширини міжрядь на вміст сухої речовини та 

спостерігається тенденція до зростання цього показника при загущенні 

посівів сорго цукрового з 150 до 250 тис. шт./га.  

Підрозділ 4.1 перевантажено графічним матеріалом, наприклад, 

рисунки 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.7, на мою думку, є необов’язковими, або їх 

доцільно було б винести у додатки. 

У четвертому розділі, як і у третьому в багатьох таблицях та 

рисунках відсутні показники НІР. 

Розділ 5 «НАУКОВІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І 
СОРГО ЦУКРОВОГО В СУМІСНИХ ПОСІВАХ» присвячено аналізу 

вирощування кукурудзи та сорго цукрового у сумісних посівах. Доведено, 

що найменша різниця у тривалості вегетаційного періоду між сорго 

цукровим та кукурудзою була у варіантах сумісної сівби сорту Силосне 42 і 

гібрида Моніка 350 МВ (2 доби) та сорту Силосне 42 і гібрида Бистриця 400 

МВ (4 доби). Продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового 

була вищою, ніж в одновидових цих культур: за врожайністю зеленої маси на 

8,5–37,8 %, сухої маси – 14,8–32,5 %, а розрахункового виходу біогазу на 9,5–

28,7 % порівняно з одновидовими посівами цих культур.. Максимальна 

врожайність зеленої маси і розрахунковий вихід біогазу відмічені при 

сумісному вирощуванні гібрида сорго цукрового Довіста і гібрида кукурудзи 

Бистриця 400. При внесенні мінеральних добрив N120P120K120 в сумісних 

посівах кукурудзи і сорго цукрового приріст урожайності сухої маси 

становив 12,1–15,2 т/га, зеленої маси – 30,2–55,6 т/га, вихід біогазу 2,9–4,5 

тис. м
3
/га, порівняно з варіантами без внесення добрив і одновидовими 

посівами цих культур. Найвища урожайність зеленої та сухої маси і 

розрахунковий вихід біогазу отримано за сумісного вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового з шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 140 і 

70 тис. шт./га. Але при цьому не відмічено достовірної різниці вказаних 



показників з варіантом 70 см. За рахунок зміщення строків сівби кукурудзи в 

сумісних посівах з сорго цукровим можливо досягнути одночасного збирання 

цих культур у фазі воскової стиглості зерна. Спостерігається тенденція до 

зменшення врожайності зеленої і сухої маси від першого строку сівби 

кукурудзи до четвертого, при цьому достовірної різниці між варіантами 

досліду не відмічено. Застосування гербіцидів у сумісних посівах кукурудзи і 

сорго цукрового забезпечило знищення 58,6–69,5% бур’янів, за 

механізованого догляду – 80,1%. Використання ґрунтового гербіциду 

Примекстра TZ Голд забезпечило максимальну урожайність зеленої та сухої 

маси.  

Чому для розробки раціональних прийомів внесення мінеральних добрив 

у сумісних посівах було обрано саме гібриди насіння кукурудзи Моніка 350 

МВ і сорго цукрового Довіста? 

Автору доцільно користуватися одним терміном або біологічною 

забур’яненістю (наприклад: табл. 5.31), або максимальної забур’яненості 

(контроль) (сторінка 297). 

По тексту важко зрозуміти який з досліджуваних варіантів дослідів є 

контрольним. 

У шостому розділі «ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСНОЇ МАСИ 
КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ» наведено дані щодо вмісту сухої речовини у 

силосній масі кукурудзи на варіантах із внесенням добрив N100P80K80 

порівняно з варіантами без їх застосування. Встановлено, що за виходом 

біогазу на одиницю силосної маси найбільші значення отримано у гібрида 

Любава 279 МВ на фоні внесення добрив N100P80K80, а за виходом біогазу на 

одиницю маси сухої органічної речовини Моніка 350 МВ. Середня 

концентрація метану в біогазі становила 55,8–59,3 %. Найменше значення 

(55,8 %) було зафіксовано при зброджуванні силосної маси кукурудзи 

гібрида Моніка 350 МВ у варіанті з внесенням мінеральних добрив. 

Показники вмісту азоту, фосфору і вуглецю були вищими на 0,27–0,29%, 

0,04–0,12 % і 1,21–1,27 %, а калію менші на 0,17–0,23 % у кукурудзи, 

порівняно з сорго цукровим. За вмістом цих елементів суміш кукурудзи і 

сорго цукрового займає проміжне положення між вказаними культурами. За 

рахунок вищого вмісту сухої речовини питомий вихід біогазу з одиниці 

внесеної силосної маси кукурудзи був вищим на 33,7–50,6 % порівняно з 

сорго цукровим та на 9,2–13,0 % з сумішшю цих культур. При розрахунку 

виходу біогазу та метану з одиниці площі, найвищі показники 10,2 і 5,9 тис. 

м
3
/га отримані у варіантах сумісного вирощування гібридів сорго цукрового 

Довіста та кукурудзи Моніка 350 МВ.  

Поясніть будь ласка, чому для вивчення використання силосної маси 

кукурудзи як сировини для виробництва біогазу, було обрано рослини 

вирощені у варіантах без добрив (контроль) та на фоні внесення N100P80K80. 

В розділі 7 дисертаційної роботи «ЕКОНОМІЧНА ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ 
ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ДЛЯ 



ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ» доведено, що високу економічну ефективність 

можливо отримати за сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового: за 

вирощування гібридів Довіста і Бистриця 400 МВ умовно, де чистий 

прибуток становив 10165,5 грн/га, рівень рентабельності 194,6 %, що на 

1604,0–5043,7 грн/га та 27,6–52,1 % більше порівняно з одновидовими 

посівами цих культур. Автором, за результатами узагальненого економічного 

аналізу, встановлено оптимальне поєднання базисних елементів технологій, 

які забезпечують найвищий рівень прибутку та високу рентабельність 

виробництва. Аналіз енергетичної ефективності вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового в сумісних посівах вказує на високу ефективність цього 

способу сівби. Так, за одновидового вирощування гібрида сорго цукрового 

Довіста вихід енергії з біогазу становив 156,0 ГДж/га, а коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 8,5, у гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ – 

181,4 ГДж/га і 10,6. Сумісне вирощування цих культур підвищує вказані 

показники на 16,7–38,2 ГДж/га і 0,4–2,3. 

Для оцінки енергетичної ефективності вирощування кукурудзи та 

сорго цукрового було б доцільніше враховувати біоенергетичну 

ефективність, так як ці культури вивчаються як біоенергетичні. Так у 

другому розділі автор пише, що «Біоенергетичну оцінку прийомів, що 

вивчали, проводили за методикою О. К. Медведовського та П. І. Іваненка».  

Висновки у повній мірі відображають результати проведених 

досліджень за всіма експериментальними розділами дисертаційної роботи. 

Висновки дисертаційної роботи бажано було скоригувати із 

завданнями досліджень та скоротити їх кількість. 

У додатках представлено акти впровадження та результати 

досліджень, які не увійшли до основного тексту дисертаційної роботи. 

Відповідно до пункту 13 наказу Міністерства освіти і науки України №40 

від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»: 

«Обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за 

темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації 

(зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, 

місце та дата проведення, форма участі)», який нажаль відсутній у 

дисертаційній роботі Миколи Борисовича.  

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертація написана українською 

мовою, чітко, коректно, з використанням таблиць, діаграм, графіків, які 

покращують сприйняття експериментальних даних. Викладення результатів 

досліджень в роботі логічно пов’язано, одержані дані аргументовані й 

доступні для сприйняття. Стиль дисертації повністю відповідає 

загальноприйнятим у рослинницьких дослідженнях характеристикам 

показників продуктивності та якості насіння кукурудзи та сорго цукрового. 

Відповідність дисертації визначеній спеціальності і вимогам. 

Дисертація відповідає паспорту спеціальності 06.01.09 – рослинництво. 

Відповідність змісту автореферату положенням дисертації. 
Автореферат виданий українською мовою, містить загальну характеристику 

дисертації, зміст роботи, висновки та рекомендації виробництву, список 



опублікованих праць, анотації. Автореферат обсягом 1,9 умовних друкованих 

аркушів містить 10 рисунків та 19 таблиць.

Загальний висновок

Наведені зауваження і побажання не знижують теоретичної і 

практичної цінності даної наукової роботи. Дисертаційна робота 

Грабовського Миколи Борисовича «Агротехнологічне обгрунтування 

вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу» є

завершеною науковою працею, яка вирішує важливу науково-практичну 

проблему. Зважаючи на актуальність теми досліджень, наукову новизну, 

обгрунтованість наукових положень, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, достатню кількість публікацій та апробацію 

результатів досліджень вважаю, що дисертаційна робота відповідає вимогам 

п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. №567, що висуваються до 

докторських дисертацій, а її автор Грабовський Микола Борисович 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 -  рослинництво.
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