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несприятливих чинників довкілля Лісостепу України» на здобуття 
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Несприятливі фактори щодо вирощування пшениці в Україні, зумовлені 

глобальними змінами клімату, висувають надзвичайно важливе завдання – 

створення нових сортів з потужним генетичним потенціалом високої 

продуктивності та адаптивності для одержання стабільних валових зборів 

зерна. Постійно зростаючий розрив між потенційною і реальною 

врожайністю, її варіабельність за роками загострюють проблему пошуку 

системного підходу до реалізації потенціалу їх продуктивності. Дослідження 

з цих питань відносяться до найбільш актуальних теоретичних і 

практичних основ селекції. Саме на вирішення цих актуальних питань 

спрямовані дослідження за темою дисертаційної роботи Кириленко  Віри  

Вікторівни. В зв'язку з цим тема дисертаційної роботи Кириленко  В. В., є 

безумовно актуальною. 

В дисертації викладено результати багаторічних експериментальних 

досліджень, виконаних особисто автором впродовж 2001-2015 рр., згідно з 

тематичними планами наукових досліджень у лабораторії селекції 

інтенсивних сортів озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені 

В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (МІП), а також 

у відповідності з комплексними державними науково технічними програ-

мами: НТП «Зернові і олійні культури»: завдання 2001-2005 рр.; НТП 

«Генетичні ресурси рослин»: завдання 2006-2010 рр.; НТП «Зернові 

культури» підпрограма I: завдання 2006-2010 рр. 

      За мету досліджень дисертант поставив рішення важливих питань 

пов’язаних з обґрунтуванням теоретичних основ використання генетичних 



ресурсів пшениці м,якої озимої в селекції наукових та навчальних цілях, 

формування базових колекцій на основі виявлення закономірностей прояву 

цінних господарсько-корисних ознак. Всі вони спрямовані на вирішення 

наступних задач. За своєю загальною побудовою і обсягом окремих 

розділів дисертація досить складна, тому для її об'єктивної оцінки 

необхідний ретельний аналіз. 

Стосовно мети, завдань, об'єкта і предмета досліджень, а також наукової 

новизни ніяких зауважень немає. Вони відповідають усім вимогам, які 

ставлять перед докторською дисертацією. 

Дисертантом проаналізовані основні праці з найбільш загальних питань 

теорії і практики. Уже з розділу 1 який присвячений огляду літературних 

джерел, можна зробити висновок про високий теоретичний рівень 

дисертанта, він добре знайомий із світовим станом науки в даній галузі. 

В наступних розділах дисертації в яких викладається зміст 

експериментальних досліджень, також є свої не великі за розміром огляди 

літературних джерел. Вони стосуються конкретних питань, пов'язаних з цим 

розділом, що дає можливість найбільш точно співставляти результати 

досліджень дисертанта з уже відомими з літературних джерел. 

У другому та третьому  розділах дисертації детально описана методика 

та агрокліматичні умови проведення досліджень. Вихідний матеріал, як і 

загальна методика, вибрані вдало. Дотримання техніки проведення дослідів 

дало змогу одержати переконливі результати досліджень з посиланням на 

літературні джерела. В якості побажань слід нагадати, що розділи 2  і 3 можна 

було б об,єднати і дуже багато надано матеріалу  по кліматичним умовам 

зони проведення досліджень і назва  розділу 3 невдала. 

В розділі 4 викладено результати досліджень з вивчення методичних 

аспектів ранньої діагностики стійкості пшениці м’якої озимої до 

несприятливих чинників навколишнього середовища. Дослідником 

установлені закономірності щодо непрямих методів ранньої діагностики 



посухо- та жаростійкості, виділені генотипи з максимальною довжиною 

кореневої системи і доведено, що з таким розвитком зародкових корінців 

генотипи дають змогу більш повно використовувати всі фактори ґрунтової 

родючості для формування врожаю. Встановлено позитивний зв’язок між 

врожайністю і лабораторною схожістю післядії підвищеної температури та 

осмотичного тиску в розчині сахарози, з наявністю насінин більше двох пар 

зародкових корінців  та довжиною кореневої системи. Розроблено схему 

створення селекційного матеріалу пшениці озимої із достатнім рівнем 

морозостійкості. Визначено основні етапи створення селекційного матеріалу 

з комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці озимої. 

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.  На наш погляд розділ дуже насичений важливими, але дуже 

різноманітними направленнями селекції пшениці озимої, які могли б 

розглядатися в окремих розділах або підрозділах. Ви скомбінували разом 

генетичні системи зимостійкості і морозостійкості. В цьому розділі багато 

уваги приділено методиці, яку можна було винести в окремий розділ 

«методика досліджень». Крім того рис.4,5;4.6;4.7;4,8;4,9 і інші можна було 

винести в методику або в додаток.  

       У п’ятому розділі дисертації викладаються дослідження по розширенню 

генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці озимої за 

використання різних типів схрещування. 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.  

Проведений гібридологічний аналіз по характеру успадкування комплексної 

стійкості до збудників хвороб. Автором виявлений спектр розщеплення 



гібридних популяцій F2 , який   залежав від характеру успадкування у F1 та від 

батьківських компонентів. Визначена частка стійких рослин у популяції F2 

від схрещувань за участю різних компонентів схрещування.    При визначенні 

рівня продуктивності гібридних популяцій за кількісними ознаками - 

довжина головного колоса, кількість зерен у колосі та їх маса, установлено 

виникнення трансгресивних форм серед популяцій F2-F4 і доведено, що 

позитивні трансгресії частіше спостерігали у тих гібридних комбінаціях, де в 

F1 відмічали домінування чи наддомінування елементів структури урожаю і 

трансгресивні форми мають практичну цінність для селекції. Встановлено, 

що добір трансгресивних форм за стійкістю проти збудників хвороб у 

поєднанні з елементами продуктивності може бути ефективним починаючи з 

третього покоління. Хотілось би висловити побажання по цьому розділу. 

Перш за все  матеріал досліджень дуже  важливий, але різнонаправлений. 

Назва підрозділів повинна відповідати змісту підрозділу. В розділі на 

сторінці 148 Ви наводите гени стійкості у сортів пшениці озимої, а не 

зрозуміло до якого збудника чи це до бурої іржі чи борошнистої роси чи до 

іншої хвороби. Варто тут було б навести тип стійкості по теорії Флора « ген 

на ген» - моногенний чи полігенний. 

У шостому розділі викладено матеріал досліджень  за дією різних 

мутагенних факторів на сорти та гібриди пшениці озимої селекції МІП і 

встановлено, що  під дією мутагенів змінювались відсоток польової схожості, 

рівень перезимівлі, дати колосіння рослин. 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). 

У результаті досліджень (2006-2015 рр.) з гібридними популяціями за 

дії мутагенів виділено ряд перспективних ліній, які переважали стандарт за 



урожайністю на 0,9-1,1 т/га, а сорти МІП Валенсія та Вежа миронівська 

передано на Державне сортовипробування.  

В обговорюванні отриманих даних Ви стверджуєте, що в  подальшому 

процес формоутворення в мутантно-гібридних популяціях поступово згасає, 

відбувається стабілізація, вочевидь, кількісних ознак, яка триває впродовж 5-

7, а іноді і більше генерацій. Не зрозуміло цей термін відраховується від часу 

отримання F3M2-F5M4 ,чи від часу отримання константних мутантних 

селекційних ліній. 

У 7 розділі викладена   ідентифікація вихідного матеріалу пшениці озимої 

за локусами запасних білків. За результатами досліджень  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 Дуже важливо те, що автором роботи 

вдалося дослідити і ідентифіковано житні транслокації 1AL/1RS у 

селекційних ліній пшениці озимої селекції МІП. Виявлено, що домінуючими 

алелями є Gli-A1b, Gli-A1x, Gli-B1l (маркер житньої транслокації), Gli-B1b, 

Gli-D1b, Glu-A1a, Glu-A1b, Glu-B1c, Glu-D1d. 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. Дисертантом достатньо чітко викладені 

пріоритетні напрямки використання вихідного матеріалу за гетерогенністю, 

частотою деяких алелів, потенційним балом хлібопекарської якості, які 

пропоновані для підвищення ефективності селекційної роботи для умов 

Лісостепу України. По цьому розділу бажано було б рисунки з 

електрофореграмами по спектру гліадинів та глютенінів  винести в додаток. 

У 8 розділі дисертації описана  характеристика ліній та сортів пшениці 

озимої універсального типу, створених за участю здобувача. Автор наводить 

інформацію про дослідження ліній пшениці озимої, створених автором, 

одночасно в двох екологічних зонах: у Правобережному Лісостепу (МІП) і на 



Західному Поліссі (Волинський опорний пункт МІП), а також по чотирьох 

попередниках за різних строків сівби і надає оцінку за потенціалом 

врожайності по відношенню до стандарту  

Наші побажання по цьому розділу. По перше, не особливо вдала назва 

розділу.  На наш погляд в назві краще було б зосередити увагу на Ваших 

особистих оригінальних  напрацюваннях, тобто на моделі сорту, яка 

розроблена автором дисертації  і  рис. 8.3 на стор. 276 («роза ветров») 

представити в крупнішому плані. 

У результаті проведених досліджень автором створено  в співавторстві 

високоврожайні сорти пшениці озимої, із яких 9 включено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Калинова, 

Волошкова, Колос Миронівщини, Ювіляр Миронівський, Пам’яті Ремесла, 

Легенда Миронівська, Оберіг Миронівський, Світанок Миронівський, 

Горлиця миронівська), 6 передано на Державне сортовипробування України 

(МІП Валенсія, Трудівниця миронівська, МІП Дніпрянка, Вежа миронівська, 

Естафета миронівська, Грація миронівська). Також важливим є те, що 

автором дисертації виділено джерела адаптивних ознак і 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.  

Усе це дає підставу заключити, що результати досліджень Кириленко  

Віри  Вікторівни є суттєвим внеском у селекційну науку та має велике зна-

чення для сільського господарства України. Дисертація являє собою 

вагому завершену наукову працю, написану за матеріалами багаторічних 

досліджень. Усі її наукові положення викладено у 90 наукових працях, з 

яких 36 − у фахових виданнях, із них 10 − одноосібних; 5 – в закордонних; 18 

− в інших виданнях; 14 − тези конференцій; 6 − рекомендації; 3 − каталоги. 

Одержано свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні і 9 

авторських свідоцтв на сорти рослин. 



Автореферат за своїм змістом повністю відповідає дисертації. В ній не 

використані матеріали, які увійшли в кандидатську дисертації Кириленко  

Віри  Вікторівни. Усі основні висновки витікають із проведених досліджень, 

добре обґрунтовані експериментальними дослідженнями і математичною 

обробкою. Вони вміщують основні елементи новизни, а рекомендації для 

виробництва і селекційної практики у вигляді створених і впроваджених у 

виробництво сортів і цінних донорів господарсько-корисних ознак пшениці.  

Дисертація написана гарною літературною мовою. Текст добре 

ілюстрований рисунками у вигляді графіків і діаграм, що полегшує 

сприйняття змісту, не зважаючи на те, що місцями він дещо складний. 

Оцінюючи високо дисертаційну роботу як капітальну працю в цілому 

вважаю доцільно відмітити і деякі недоліки: 

    1. В якості побажань слід нагадати, що розділи 2  і 3 можна було б 

об’єднати і дуже багато надано матеріалу  по кліматичним умовам зони 

проведення досліджень і назва  розділу 3 невдала. 

2.  На наш погляд розділ 4 дуже насичений важливими, але дуже 

різноманітними направленнями селекції пшениці озимої, які могли б 

розглядатися в окремих розділах або підрозділах. Ви скомбінували разом 

генетичні системи зимостійкості і морозостійкості. В цьому розділі багато 

уваги приділено методиці, яку можна було винести в окремий розділ 

«методика досліджень». Крім того рис.4,5; 4.6; 4.7; 4,8; 4,9 й  інші можна 

було винести в методику або в додаток.  

     3. Хотілось би висловити побажання по п’ятому розділу. Перш за все  

матеріал досліджень дуже  важливий, але різнонаправлений. Назва 

підрозділів повинна відповідати змісту підрозділу. В розділі на сторінці 148 

Ви наводите гени стійкості у сортів пшениці озимої, а не зрозуміло до якого 

збудника чи це до бурої іржі чи борошнистої роси чи до іншої хвороби. 

Варто тут було б навести тип стійкості по теорії Флора « ген на ген» - 

моногенний чи полігенний. 



 


