
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційній ну  роботу Кириленко 

Віри Вікторівни «Методи створення вихідного матеріалу пшениці озимої, 

стійкого до несприятливих чинників довкілля Лісостепу України», що 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 06.01.05 ─ селекція і насінництво 

 

 

Створення нових генотипів з високою стійкістю до несприятливих біотичних 

та абіотичних чинників агрокліматичної зони є пріоритетним напрямом 

селекційної науки. Вирішення цих питань полягає в площі добору нового вихідного 

матеріалу а також оригінальних методах оцінки селекційного матеріалу за 

основними показниками, що лімітують стабільність прояву урожайності та 

основних господарсько-важливих ознак. Питання створення нових сортів з 

високим рівнем адаптивності до несприятливих природних чинників набуває 

особливої актуальності у зв’язку з тенденціями до змін клімату, що 

спостерігаються в остання десятиліття. 

Пошук джерел розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу 

залишається пріоритетним напрямом теоретичної селекції. Тому запропонована 

авторкою подальша розробка наукових засад створення адаптованих до 

несприятливих біотичних і абіотичних факторів сортів пшениці м’якої озимої з 

високими показниками якості зерна є актуальною і своєчасною. 

Представлена дисертаційна робота присвячена питанням розробки шляхів 

удосконалення методів селекції, виявленні донорів і джерел господарсько 

важливих ознак щодо підвищення врожайності та поліпшення якості зерна нових 

сортів пшениці озимої. Всі ці питання в кінцевому результаті зумовлюють 

становлення гарантованого виробництва  зерна нових сортів пшениці, тому 

порушена проблема є своєчасною та актуальною. 

Актуальність теми і отриманих результатів.  Аналіз одержаних 

Кириленко Вірою Вікторівною результатів досліджень показують, що вони 

мають наукову новизну і практичне значення. Запропонований авторкою 

дисертації напрям селекційних розробок в певній мірі відповідає вимогам ситуації, 

що склалась на даний період. У зв’язку з недостатньою кількістю досконалого 

вихідного матеріалу пшениці та відсутністю методик визначення ефективності 

формотворчого процесу та штучного добору за адаптивними властивостями у 

поколіннях гібридних та мутантних популяцій, дисертаційна робота Кириленко 

Віри Вікторівни є актуальною та своєчасною. Важливого значення набуває пошук 

морфологічних та генотипових критеріїв ідентифікації селекційного різноманіття, 

особливостей мінливості та формоутворення господарсько цінних ознак в 

адаптивній селекції.  

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до державних програм та 

тематичних планів  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

упродовж  2000-2015 рр. Вона є складовою частиною державних завдань та 

тематичних планів науково-дослідних робіт МІП,  що підтверджує її важливість. За 

мету досліджень було поставлено теоретичне обґрунтування, розробка та 

удосконалення методичних підходів щодо оцінювання і добору джерел для 

створення вихідного матеріалу та сортів пшениці м’якої озимої, стійких до 

несприятливих факторів довкілля у зоні Лісостепу України.  



Найсуттєвіші наукові результати, які одержав здобувач особисто і їх 

новизна полягають в тому, що вперше було виявлено вплив погодних умов на 

мінливість господарсько цінних ознак при створенні вихідного матеріалу; 

удосконалено методичні аспекти оцінки, добору та підвищення стійкості пшениці 

м'якої озимої до окремих стресових абіотичних та біотичних факторів середовища з 

використанням штучних фонів; встановлено характер успадкування елементів 

продуктивності та стійкості до основних збудників хвороб за гібридизації; 

виявлено ефективність добору генотипів пшениці озимої за господарсько цінними 

ознаками та властивостями при використанні в складних схрещуваннях пшениці 

м’якої ярої; визначено особливості прояву частоти, спектру мутацій та 

трансгресивної мінливості за елементами продуктивності у гібридних популяцій 

(F3M2-F5M4) за використання мутагенів; встановлено ефективність використання 

мутагенів для створення нових перспективних форм пшениці м’якої озимої; 

ідентифіковано господарсько цінні ознаки за електрофоретичними спектрами 

запасних білків в адаптивній селекції; створено сорти пшениці м’якої озимої, що 

здатні формувати високі та сталі врожаї продовольчого зерна, цінного і сильного за 

якістю в сучасних умовах України.  

Обгрунтування і достовірність отриманих наукових результатів 
визначається високим методичним рівнем проведення досліджень і статистично 

доказовими відмінностями варіантів експериментальних даних, на основі яких 

сформульовано достовірні наукові положення, висновки і рекомендації. 

Дисертаційна робота Кириленко Віри Вікторівни є завершеною науковою 

працею, яку вона виконала особисто за період 2005-2015 рр. в Миронівському 

інституті пшениці імені В.М. Ремесла  НААН. 

Наукове і практичне значення отриманих наукових результатів.  Аналіз 

одержаних Кириленко Вірою Вікторівною результатів досліджень показує, що 

вони мають наукову новизну і практичне значення. Практичну і методичну 

цінність для селекції мають дослідження, що визначають вдосконалення методів 

оцінки та добору нового вихідного матеріалу та підвищують ефективність 

селекційних заходів. Створено високоврожайні сорти пшениці озимої, із яких 12 

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні 

(Миронівська 31, Калинова, Волошкова, Колос Миронівщини, Економка, Ювіляр 

Миронівський, Пам’яті Ремесла, Миронівська сторічна, Легенда Миронівська, 

Оберіг Миронівський, Світанок Миронівський, Горлиця миронівська), 2 передано 

на Державне сортовипробування України (МІП Валенсія, Трудівниця миронівська) 

та 4 (МІП Дніпрянка, Вежа миронівська, Естафета миронівська, Грація 

миронівська) плануються до передачі.  

Виділені джерела адаптивних ознак залучено до селекційної роботи і за їх 

участю створено перспективні лінії та конкурентоспроможні сорти. 

Створено новий вихідний матеріал, який використовується у практичній 

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

рекомендується для використання іншими селекційними установами. 

Впроваджена в селекційний процес методика оцінки морозо-, посухо-, 

жаростійкості та стійкості до основних збудників хвороб генотипів пшениці 

озимої.  

Робота має велике практичне значення і корисна широкому загалу 

селекціонерів, насіннєводів, технологів, які займаються селекцією пшениці озимої.  



Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту. На 

момент захисту дисертації 4 сорти проходять державну реєстрацію. На 9 сортів 

отримано авторські свідоцтва і патенти, вони занесені до Реєстрів сортів і  

рекомендовані до впровадження в виробництво. Вони мають гарантований приріст 

урожайності зерна 0,8-1,3 т/га, а їх посівні площі впродовж 2000-2015 рр. у 

виробництві склали понад120 тис. га. 

Рекомендації щодо використання результатів досліджень. Наукові 

результати роботи, вихідний матеріал рекомендується використовувати в  наукових 

установах, селекційних центрах в наукових програмах з селекції пшениці, а також 

у виробництві. 

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень. Матеріали 

досліджень опубліковані  у 90 наукових працях: з яких 36 − у фахових виданнях; 5 

– в закордонних; 18 − в інших; 14 − тези конференцій; 6 − рекомендації; 3 − 

каталоги. Одержано свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні, 

9 авторських свідоцтв на сорти рослин. 

Декларація особистого внеску здобувача. Дисертантка особисто розробила 

основну концепцію дослідження, провела експерименти, узагальнила результати 

роботи, обгрунтувала основні положення, висновки і практичні рекомендації.  

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертацію написано українською мовою, 

аргументовано, логічно, доступно для читання. 

Відповідність дисертації визначеній спеціальності, профілю спецради і 
вимогам до дисертацій. Дисертація відповідає паспорту визначеної спеціальності 

06.01.05 - селекція і насінництво, профілю спеціалізованої ради Д 08.353.01. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і висвітлює основні положення 

дисертації.  

 

 Проте, в процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд побажань, 

зауважень та запитань на яких необхідно зупинитись. 

У вступі аргументовано подано актуальність досліджень, новизну. В 

практичному значенні показано, що завдяки впровадженню запропонованих 

методик створено і нові сорти, які впровадженні у виробництво.  

- Якщо наводити імена видатних селекціонерів (стор.8), то бажано було б 

додати і Долгушина Д.О. (Одеська 51), Мироненка П.М. (Дніпровська 521), сорти 

яких займали мільйони гектарів.  

- На стор.8 акцентується увага на глобальних змінах клімату. Можливо, це 

ще тільки тенденції до змін клімату. 

 

Розділ 1. У першому розділі досить детально подано огляд літератури  

вітчизняних і зарубіжних досліджень з питань видове різноманіття пшениці та 

досягнення сучасної селекції пшениці озимої в Україні. Окреслено коло 

невирішених питань, які потребують подальших досліджень з використанням 

сучасного складу генотипів у конкретних агрокліматичних умовах в зв’язку зі 

змінами клімату. За результатами проведеного аналізу вибрані та обґрунтовані 

напрями досліджень, щодо удосконалення сучасних методів селекції. 

Зауваження і побажання: 

- В огляді джерел деякі положення наводяться без посилань (стор.17).  



- Стор.22. Наводяться дані щодо зростання урожайності пшениці удвічі з 1901 

року по 1980. Згідно офіційним статистичним даним ФАО урожайність тільки 

за 1960-2013 рр. зросла утричі. 

- Стор.24. В розділі 1.3. «Видове різноманіття пшениці…» зроблено посилання на 

видатних вчених, проте не вказані імена А.А. Филатенко, Мигушовой Э.Ф., Р.А. 

Удачина, авторів капітальної монографії «Пшеницы» (1979). 

- В огляді літератури бажано було б надати і прогнози щодо тенденцій змін 

клімату та окреслити напрями селекції. 

Розділ 2. В другому розділі в повному обсязі представлені умови 

досліджень, матеріали та методика. 

Зауваження і побажання: 

- На стор. 52 вказано, що «насіння гібридних популяцій F1 обробляли 

мутагенами…». Це рослини F1  чи зерно? Як відрізняли мутанти від 

рекомбінантів? 

- Стор.54. вказано, що посіви обробляли фунгіцидами. А як же визначали 

стійкість до грибних хвороб? 

- Стор.59. «Агрокліматичні умови 2006/2007 р.». Кліматичні умови одним 

роком не визначаються.  

Розділ 3. За результатами досліджень третього розділу встановлено 

показники погодних умов та їх вплив на розвиток пшениці м’якої озимої. За 

коефіцієнтами суттєвості відхилень опадів і температури повітря за місяцями 

встановлено тенденцію до збільшення частки умов наближених до рідкісних з 

кожним наступним десятиріччям. Цей показник зростав за кількістю опадів від 

1,6 % до 10,0 %, за температурою повітря – від 4,2 % до 10,0 %. Було встановлено, 

що незадовільні за гідротермічним коефіцієнтом погодні умови зафіксовано у 

більшості сезонів, що спричиняє зміни в рості і розвитку рослин пшениці озимої та 

призводить як до подовження, так і до скорочення тривалості міжфазних періодів 

та вегетаційного періоду в цілому і впливає на рівень продуктивності. 

Зауваження і побажання до Розділу 3: 

- Значна увага в дослідженнях надається ГТК. ГТК може змінюватись 

щодекадно від 0 до 2 при достатніх запасах вологи в грунті. Проте, необхідно 

звертати увагу і на продуктивні запаси вологи в грунті, евапотранспірацію, 

тощо. ГТК може змінюватись щодекадно від 0 до 2 при достатніх запасах 

вологи в грунті. 

- Стор.74, табл.3.1. До характеристики років бажано було б додати дані за 

сторічний період. 

-  Стор.91. Вказано, що найвищий урожай сформовано у 2009 р. близькому за 

кількістю опадів до середньо багаторічних. Чому ж тоді урожайність 

знижувалась у роки з перевищенням середніх норм опадів? 

- Стор.94, табл..3.7. Чим пояснити відсутність скоростиглих ліній у КВ за 

2001-2008 рр. і відсутність пізньостиглих у 2009-2010рр.? 

 

Розділ 4. За результатами досліджень четвертого розділу «Методичні 

аспекти ранньої діагностики стійкості пшениці м’якої озимої до 

несприятливих чинників навколишнього середовища» встановлено, що 

здатність рослин на початкових етапах розвитку використовувати вологу в умовах 

посухи залежить від інтенсивності формування первинної кореневої системи. За 

результатами дослідження виділені посухостійкі перспективні лінії пшениці 



озимої, що пройшли  конкурсне випробування і відносились до групи з 

максимальною довжиною кореневої системи 21,1-22,6 см (у фазі трьох листків на 

21-у добу). Встановлено, що генотипи з таким розвитком зародкових корінців 

дають рослинам змогу більш повно використовувати всі фактори ґрунтової 

родючості для формування врожаю. Встановлено позитивний зв’язок між 

врожайністю і лабораторною схожістю післядії підвищеної температури (r = 

0,79 ± 0,11) та осмотичного тиску в розчині сахарози (r = 0,70 ± 0,13), з наявністю 

насінин більше двох пар зародкових корінців (r = 0,73 ± 0,12) та довжиною 

кореневої системи (r = 0,65 ± 0,13). За результатами проведених лабораторних 

досліджень виділено цінні лінії Лютесценс 34962, Лютесценс 331228, Лютесценс 

336116, Лютесценс 336773, Лютесценс 335354, Лютесценс 35455 та ін., які 

рекомендовані для створення нових сортів, стійких до стресових чинників 

довкілля. Лінія Лютесценс 35455 занесена до Держреєстру з 2014 р., як сорт 

Світанок Миронівський. 

Зауваження і побажання до Розділу 4: 

- На рис.4.2, стор.108 наведені параметри жаростійкості зразків, з яких 

найбільшу мають західно-європейського походження. Бажано було б в 

обговоренні розглянути це питання. На цьому рис. Наведено країну неіснуючу 

– Югославія (можливо Сербія?). 

- Стор.120, останній абзац. «Для контрольної оцінки через три-чотири 

насіннєві покоління нові форми пшениці проморожували за методом…». В 

чому була затримка на 3-4 покоління? 

- Стор.128. Добори проводились з гібридних, чи гібридно-мутантних поколінь, 

якого покоління? Яка інтенсивність добору? Як визначались найбільш 

морозостійкі? Чи використовувались стандарти? 

- Стор.124. За проморожування проростків проводили загартування, яке 

пов’язане з певними витратами та тривалістю часу. В природі іноді досить 

різко наступає похолодання. Чи можливо проводити проморожування без 

загартування за меншого температурного режиму? 

- Стор.136. Інфекційний матеріал септоріозу завозили з різних областей. Чи не 

може це сприяти поширенню нових рас грибу в умовах Київської обл..? 

 

Розділ 5. За результатами досліджень п’ятого розділу «Розширення 

генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці озимої за використання 

різних типів схрещування» зроблено висновок, що сучасна селекція пшениці 

озимої неможлива без постійного залучення ефективних донорів ознак 

продуктивності, короткостебловості, якості, а в найбільшій мірі – стійкості до 

збудників хвороб, які постійно адаптуються і спричиняють виникнення епіфітотій 

на посівах раніше стійких сортів. Дисертантка використовувала генетичну плазму 

стійких сортів селекції Росії, Німеччини, Болгарії, Угорщини, Англії, Франції, 

США і за п’ять років досліджень (2005-2009 рр.) до простих (парних) схрещувань 

залучено 33 % джерел стійкості проти основних збудників хвороб, до складних – 

39 %. Проведено індивідуальні добори на однорідність та продуктивність у понад 

чверті (28 %) цих джерел. Їх залучали в схрещування як джерела стійкості проти 

ураження збудниками E. graminis, P. reconditа, S. tritici для створення нового 

вихідного матеріалу пшениці озимої з груповою стійкістю у поєднанні з 

продуктивністю. Для розширення генетичного різноманіття у гібридизацію були 

залучені інтрогресивні лінії лабораторії генетики пшениці МІП, отримані на основі 



міжвидових схрещувань. Ці лінії мають групову стійкість проти збудників 

E. graminis, P. recondita, S. tritici. Використання їх є цінним для отримання 

кумулятивного ефекту та створення адаптованих до умов Лісостепу нових 

генотипів. До груп простих схрещувань залучено найбільшу кількість 

інтрогресивних ліній (56 %), до складних – 31 %, у 13 % ліній проведено 

індивідуальний добір за господарсько цінними ознаками. Спектр розщеплення 

гібридних популяцій F2 залежав від характеру успадкування у F1 та від 

батьківських компонентів. Визначали частку стійких рослин у популяції F2 від 

схрещувань за участю різних компонентів схрещування. 

Зауваження і побажання до Розділу 5: 

- Стор.147, де вказано, що сорти пшениці миронівської селекції зайняли 

провідне місце в якості джерел стійкості. Бажано було б надати 

ретроспективний аналіз походження джерел і миронівських сортів. 

- Стор.159. Вказано, що використовували батьківські форми з комплексною 

стійкістю, проте не наведені ці зразки. 

- Стор.163, табл..5.5. Наведена ступінь трансгресій (у %?). А яка фактична 

стійкість трансгресивних форм? 

- Стор.166. Твердження, що ефективним є добір трансгресій у другому 

поколінні підлягає сумніву. 

- Рис.5.12. Яка ступінь ураження стійких ліній? 

- Табл..5.8, стор.173. У деяких сортів (ліній) 0% ураження твердою сажкою. 

Це стійкість чи імунітет? Звідки донори стійкості до цього грибу? 

- Стор.187. Сорт Оберіг Миронівський стверджується, що він є інтенсивного 

типу і одночасно має підвищену витривалість до зниження агрофону. Що 

мається під витривалістю, до яких елементів агрофону? 

- В розділі 5.3 бажано було б посилатись і на дослідження А.Ф. Стельмаха. 

Озимо-ярі гібриди висівали з осені, чи навесні? З якого покоління? 

 

Розділ 6. За результатами досліджень шостого розділу «Результати 

створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої за використання різних 

мутагенних факторів» доведено, що використання індукованих мутацій у 

селекції пшениці озимої є ефективним методом розширення генетичного 

різноманіття вихідного матеріалу. У результаті обробки мутагенами насіння 

гібридів F1 та сортів виявлена пригнічуюча та стимулююча дія мутагенів, яка 

залежала від їхньої природи та концентрації і генотипу (як гібридної комбінації 

F1M1, так і окремих сортів М1). У мутантно-гібридних популяціях F3M2-F5M4 були 

виділені мутації за наступними селекційно-цінними ознаками: стебла (високорослі 

рослини, карлики, рослини з підвищеною кущистістю); листків (широкі, з 

антоціановим забарвленням листків, темно-зелені, яскраво-зелені); колосу (довгий; 

короткий, крупний, щільний, рихлий; спельтоїдний; скверхедний, з редукованими 

колосками); за строками колосіння (пізнє, раннє); зерна (крупне, дрібне; 

зморщене).  

Обговорення, зауваження і побажання до Розділу 6: 

- Стор.225, перший абзац. «Серед мутацій колосу найбільш цінними були 

рослини, що мали довгий та крупний колос. Кількість їх була значною…». 

Необхідно було б навести і їх параметри та відносну кількість. 



- Стор.239, рис.6.14. Показано масу 1000 зерен популяцій. А які ж показники у 

елітних форм? Це мутанти чи рекомбінанти? Це питання і до висновку 5 до 

розділу (стор.249). 

 

Розділ 7. За результатами досліджень сьомого розділу «Ідентифікація 

вихідного матеріалу пшениці озимої за локусами запасних білків» 

ідентифіковано генотипи нового вихідного матеріалу пшениці м`якої озимої за 

локусами гліадинів Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 і високомолекулярних субодиниць 

глютенінів Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 (табл. 8). Ідентифіковано житні транслокації 

1AL/1RS у зразка Еритроспермум 37038 та 1BL/1RS – у 15 зразках, ще три зразки 

(Лютесценс 36926, Індивідуальний добір із Економки, Економка) є гетерогенними 

за цими транслокаціями. Визначено потенційний бал хлібопекарської якості 

досліджуваних зразків на основі генотипів за локусами Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 з 

урахуванням негативного впливу житньої 1BL/1RS транслокації на якість тіста. 

Найвищі (9-10) бали якості мають наступні зразки: Еритроспермум 37189, 

Лютесценс 37209, Ферругінеум 36258, Еритроспермум 36846, Еритроспермум 

37157, Еритроспермум 37028, Лютесценс 36832, Індивідуальний добір 77558/05, 

Економка. 

Обговорення, зауваження і побажання до Розділу 7: 

- Стор.254, табл..7.1. Які наслідки може нести гетерогенність «ліній»? В чому 

перспективність наведених ліній і сортів? З якими ознаками пов’язані ті, чи 

інші локуси? 

 

Розділ 8. За результатами досліджень восьмого розділу «Характеристика 

ліній та сортів пшениці озимої універсального типу, створених за участю 

здобувача» встановлено потенціал продуктивності нових генотипів пшениці 

універсального використання Еритроспермум 36802 (Грація миронівська) – 10,01 

т/га, Лютесценс 37090 (МІП Дніпрянка) – 9,92 т/га, і Лютесценс 36921 (Трудівниця 

миронівська) – 8,89 т/га за різних строків сівби та чотирьох попередників. 

Показники економічної ефективності сортів та ліній пшениці були найбільшими 

після попередника горох, за сівби 4-6 жовтня, що забезпечило отримання умовно 

чистого доходу 3005 грн за рівня рентабельності 69 % у порівнянні зі стандартом.  

Обговорення, зауваження і побажання до Розділу 8: 

- Дисперсійний аналіз зайвий у основній частині і навіть у додатках. 

- Стор.275, табл..8.9. Стосовно моделі сорту, мені здається, що для моделі 

нового перспективного сорту бажано підвищити показники урожайності та 

деякі елементи  структури урожайності.  

 

Висновки. У висновках підсумовано результати досліджень, проте вони 

дещо перевантажені метеорологічними показниками. Пункт 7 висновків 

недостатньо конкретизований. 

 

Пропозиції для селекційної практики та виробництва. У пропозиціях 

бажано надати інформацію про джерела стійкості. Відсутні також пропозиції 

відносно строків сівби. За результатами досліджень найвища урожайність 

отримана за пізніх строків для окремих сортів. Це мабуть і може бути дієвою 

рекомендацією для виробництва з урахуванням тенденцій до змін клімату.  

 



 


