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Перспективність вирощування кукурудзи в Україні пов’язана з 
підвищенням врожайності та поліпшенням споживчих властивостей зерна, 

для чого найефективнішим шляхом є створення високопродуктивних 
гібридів, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов вирощування.  

Практичну цінність являють моделі гібридів зернового і універсального 
типів використання, які характеризуються підвищеною врожайністю і швидкою 

віддачею вологи зерном, стійкістю до збудників хвороб та шкідників.  
Отриманню високих врожаїв кукурудзи сприяють дослідження 

обумовлені необхідністю розкриття потенційних можливостей культури 
шляхом упровадження в селекційну програму джерел та донорів стійкості 

при повному використанні ресурсів екологічної зони. У сучасних умовах при  
порушенні польових сівозмін відбувається накопичення рослинних залишків, 
на яких зберігаються збудники хвороб і зимують шкідники та поширюються 

шкідливі організми, які знижують показники продуктивності та якості 
насіння. У середньому втрати рослинницької продукції від шкідливих 

організмів становлять 30 %, а в періоди спалахів розмноження шкідників, 
епіфітотійного розвитку хвороб втрати можуть перевищувати 50 %, а іноді 

урожай гине повністю. В економічній ситуації, що склалася, зростає значення 
стійких до хвороб гібридів як одного з компонентів поліпшення екологічної 

ситуації й фактора ресурсозберігаючих технологій вирощування.  
Тому враховуючи недостатній рівень наукових розробок з вирішення 

проблеми стійкості кукурудзи до шкідливих організмів, дослідження  якої 
спрямовані саме на вирішення даної проблеми є актуальною.  

В дисертації викладено результати досліджень, виконаних особисто 
здобувачем у Вінницькому державному аграрному університеті впродовж 
2005-2007 рр. відповідно до  завдань державної тематики «Селекція, оцінка і 

ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи», які були складовою частиною 
НТП «Зернові і олійні культури» УААН 2000-2010 рр. (номер державної 

реєстрації (0103U008830). 
За мету дисертант поставив вирішення важливих завдань селекції 

кукурудзи, які спрямовані на розробку принципів підбору батьківських пар 
при створенні гібридів кукурудзи стійких до комплексу ентомо- та 

фітопатогенів та виявлення детермінуючих ознак.  
Стосовно мети, задач досліджень, предмета досліджень, а також 

наукової новизни зауважень немає. Вони відповідають усім вимогам, які 
ставлять перед кандидатською дисертацією, написані аргументовано.  

В першому розділі «Огляд літератури» дисертант проводить аналіз 
вітчизняних і зарубіжних публікацій за темою. Обґрунтовує оглядом 



літератури, щодо питань ідентифікації донорів стійкості вихідного матеріалу 
кукурудзи до основних шкідників та базових напрямів селекції за цією 

проблемою. 
В другому розділі «Умови, матеріали та методика досліджень» 

охарактеризовані погодні умови, використаний експериментальний матеріал 

і методи досліджень, які дали можливість в повному обсязі виконати 
заплановані задачі дисертаційної роботи та надати можливість провести 

оцінку з подальшим аналізом гібридних комбінацій. Статистична обробка 
даних дозволила достовірно проаналізувати одержані результати та 

обґрунтувати висновки.  
Зауваження: 

С.47 табл. 2.1 Значення показника ГТК занесені під заголовок «Сума 
опадів, мм» і не наведені середньобагаторічні показники ГТК в той час як по 

інших показниках вони є.  
С. 56. табл. 2.6 Наведена шкала диференціації зразків і посилання на 

три джерела 15, 152, 153 з різних наукових установ. Це узагальнені вами 
шкали з трьох джерел? Незрозуміла також назва четвертої групи стійкості 

«нестійкі». Характеристика «нестійкі» стосується конкретних зразків, а не 
групи стійкості.  

В третьому розділі «Оцінка стійкості самозапилених ліній 

кукурудзи до хвороб і шкідників в умовах Правобережного Лісостепу 
України». Проведено ідентифікацію самозапилених ліній кукурудзи за 

стійкістю до шкідників і основних хвороб. Встановлена гетерогенність 
вихідного матеріалу кукурудзи різних груп стиглості за ступенем 

пошкодження шкідниками та ураженістю хворобами. для шведської мухи 
розмах значень ушкодження за роки досліджень складав 4,2-12,2 %, 

кукурудзяного метелика від 1,8 до 44,5 %, пухирчастої сажки від 0 до 45,1 %, 
летючої сажки від 0 до 54,1 %. Виділено 32 зразка з комплексною стійкістю.  

Зауваження: 
С. 62. табл. 3.1;  С.  65   табл. 3.2;  С.  69     табл. 3.3 та С. 72  табл.  3.5 

таблиці побудовані не за ДСТУ. Неможна об’єднувати три таблиці в одну. 
С. 69 табл. 3.3 Наведена одна лінія  в групі середньостиглих і для неї 

вирахуваний коефіцієнт варіації і похибка середнього? 

В четвертому розділі «Детермінація абіотичних чинників ознак і 
властивостей кукурудзи у формуванні її стійкості до хвороб і шкідників 

в умовах Правобережного Лісостепу України». Встановлено роль 
абіотичних чинників у прояві стійкості до хвороб та шкідників кукурудзи та 

роль фенологічних та морфологічних чинників кукурудзи у стійкості до 
хвороб та шкідників. 

Результатами дисперсійного аналізу ушкодження шкідниками та 
ураження хворобами у розрізі років вивчення доведено, що близько третини 

взаємодії чинників, які є визначеними у формуванні ознак стійкості 
відноситься  до чинника року  та його взаємодії з генотипом.  

Зауваження: 



С. 77  Таблиця 4.1 зібрана з  даних таблиць 3.1, 3.2, 3.3 та 3.5. В назві 
таблиці 4.1 аналіз не факторний, а факторіальний. Таке ж зауваження С. 141 

4 абзац. 
С. 80, абзац 4 Неможна усереднювати коефіцієнт регресії і суму 

квадратів відхилення. 

С. 81 Не описано що таке коефіцієнт зволоження і як він визначався? 
(тексті і у таблиці 4.2) 

С. 82,  1 абзац  По тексту « Представлені результати засвідчують, що 
інтенсивність ураження шведською мухою є вищою за підвищення 

середньодобової температури та зниження загального вологозабезпечення 
періоду росту і розвитку кукурудзи особливо за міжфазний період «сходи 

формування 6-8 листка»». У табл. 4.2  міжфазний період сходи формування 
6-8 листка не вказаний. Незрозуміло чому висновок стосується саме 

вказаного міжфазного періоду. З чим порівнювалось і звідки такий висновок? 
С. 88, 1 абзац. Поясніть висловлювання «коефіцієнт усереднення 

детермінації ліній плюс прості гібриди»? 
С. 88 Табл. 4.3 Неможна усереднювати значення пошкодженості 

шкідниками та ураженості хворобами , тому що по всіх вивчаємих фіто- і 
ентомо-  обєктах різна кількість груп стійкості і різні градації в кожній групі 
стійкості. Наприклад в таблиці 2.4 значення «летюча сажка стійка до 10 %», а 

«пухирчаста до 2 %» тож саме і у шкідників табл. 2.6.  
Вважаю, що для порівнювання за ураженістю та пошкодженістю 

потрібно використовувати ранги. 
С. 89 табл. 4.4;  С. 91 табл. 4.5; С.93 табл. 4.6; С.97 табл 4.7 в наведених 

параметрах екологічної пластичності та стабільності параметри b i та аі є 
взаємозалежними за співвідношенням b i = аі +1, тобто дублюють один 

одного. 
С. 97. 2 абзац Вказано, що у 2005-2007 роках сума опадів за 

вегетаційний період була 551,6 та 474,9 мм відповідно, що не співпадає з 
даними наведеними в табл. 2.1 та в табл. 4.8. Також данні кількості опадів за 

вегетаційний період  в табл. 4.8 не співподають з даними табл. 2.1 за кожен з 
трьох років.  

С. 98 табл. 4.8 Потрібно шукати зв'язок висоти рослин і висоти 

прикріплення качанів ні з кількістю опадів за весь вегетаційний період, а з 
кількістю опадів до кінця формування ознаки, тобто до моменту цвітіння. 

Після цвітіння висота рослин і висота прикріплення качана не змінюється  і 
кількість опадів від квітування до повної стиглості на ознаку вже не впливає. 

С. 100. У табл. 4.9 вказаний індекс наливу зерна, але формула його 
розрахунку на описана у розділі 2 «Матеріали і методи». 

С. 101. У назві табл. 4.10 вказано, що відмічали відсоток ураження 
різних частин рослини, а в таблиці наведено групи ліній за скоростиглістю та 

періоди розвитку рослин. Тобто назва таблиці не відповідає її змісту.   
В п’ятому розділі «Аналіз шляхів поєднання продуктивності та 

стійкості хвороб і шкідників у генотипі вихідного селекційного 
матеріалу кукурудзи у системі діалельних схрещувань» 



Генетичні аспекти прояву цінних господарських ознак  і властивостей, 
зокрема стійкості  до шкідливих організмів проаналізувано за допомогою 

схрещувань. В систему схрещувань входило, за результатами оцінки 
представленої в попередніх розділах, 8 самозапилених ліній кукурудзи, які 
характеризувались різними показниками врожайності зерна, стійкості до 

шкідливих організмів.   
Для отримання стійких до шведської мухи гібридів кукурудзи, 

необхідно підбирати обидві батьківські форми з високими ефектами ЗКЗ за 
стійкістю на фоні низьких значень варіанси СКЗ. 

Дослідженнями також встановлено суттєвість реципрокного ефекту  у 
формуванні ознак  стійкості до шкідників і хвороб кукурудзи з переважанням 

батьківського компоненту у напрямках схрещувань для кукурудзяного 
метелика та шведської мухи та материнського у випадку пухирчастої і 

летючої сажки. 
Зауваження: 

С. 111. «Нами встановлено [125-127], що лінії з додатним значанням 
ознаки ЗКЗ характеризується низькою стійкістю до ураження хворобами і 

пошкодженістю шкідниками…». Такий висновок є очевидним 
(протиставлення ураженість і стійкість) і навряд чи може бути предметом 
окремих досліджень. 

С. 117. Аналіз продуктивності з посиланням на табл. 5.2, в якій немає 
таких даних.  

С. 117. табл. 5.5. та С. 122. табл. 5.7 та їх опис у тексті. При переліку 
показників у таблицях зазначено «материнська» та «батьківська» форми, але 

батьківськими формами є материнська і чоловіча. Тому використання 
терміну «батьківська форма» стосовно лише чоловічої форми є некоректним. 

С. 119. табл. 5.6, С. 124. табл. 5.8. та С. 156 табл. 5.18. У назві стовбців 
різниця між прямими та зворотніми гібридами схематично позначена як А-В, 

що відповідає різниці між батьківськими формами, а не гібридами. У цьому 
випадку різницю між гібридами треба було схематично позначати як «АхВ – 

ВхА». 
С. 131 абзац 2. «За реакцією гібридів F1 до пухирчастої сажки у розрізі 

генотипових напрямків схрещувань ступінь домінантності варіює від мінус 

до плюс нескінченності …». Плюс – мінус нескінченність це теоретичні межі 
варіювання ступеня домінантності. Фактичні величини цього показника 

ніколи не досягають цих значень. 
С. 139 «… самозапилені лінії … займають ситуаційну позицію між 

вираженим неповним домінуванням та слабко вираженим 
наддомінуванням…». Поясність що Ви мали на увазі.  

С. 144. «З графіка Хеймана для другої моделі можна зробити висновок 
про адаптивність самозапилених ліній до умов довкілля». Зауважемо, що 

метод Хеймана не передбачає визначення жодних параметрів адаптивності.  
С. 154. Невідповідність тексту опису (С. 154) таблиці 5.16 (С. 155) її 

назві: в тексті вказано «був проведен кореляційний аналіз значень ефектів 
ЗКЗ за продуктивністю із значеннями ефектів ЗКЗ за стійкістю до 



пошкодження шкідниками та ураження хворобами», а в назві таблиці 5.16 
мова йде про взаємозв’язок ефектів ЗКЗ за урожайністю із пошкодженістю … 

Коефіцієнт кореляції наведен лише в останній строчці. А для кожної 
лінії, мабуть вказані величини самих ефектів ЗКЗ. Тобто, основний масив 
таблиці характеризує ЗКЗ, а не кореляції її з пошкодженістю.  

Зауваження до усього розділу: У всіх попередніх результатах аналізів 
по Хейману вами показано невідповідність адитивно-домінантній моделі. 

Щоб отримати таку відповідність слід виключити із аналізу лінії з великою 
різницею варіанса-коваріанса, тобто скоротити схему до 7х7, чи 6х6 і так 

далі. Так радять робити Турбін, Хотильова, Тарутіна. Тому що при не 
відповідності адитивно-домінантній моделі розрахунок усіх 15 параметрів 

моделі Хеймана не має сенсу. 
В розділі шість «Принципи підбору батьківських пар для створення 

гібридів стійких до хвороб і шкідників»  
Встановлено основні принципи підбору батьківських пар. З позиції 

вегетативного розвитку перевагу слід віддати ранньостиглим та 
середньораннім батьківським компонентам кременистого підвиду з високою 

продуктивністю. За напрямком схрещування – підбір обох високостійких  та 
стійких батьківських компонентів. У випадку схрещування стійких  із  
середньо- та низько стійкими перевагу віддавати стійкому материнському 

компоненту при селекції на стійкість до сажкових хвороб і шведської мухи та 
стійкому батьківському компоненту – при селекції на стійкість до 

кукурудзяного метелика. Дана характеристика створених гібридів кукурудзи 
з різною стійкістю до хвороб і шкідників. 

Зауваження: 
С. 169 табл. 6.3. Незрозуміло, чому автор у таблиці з угрупуванням 

гібридів додав результати з угрупування самозапилених ліній, про які мова 
йшла у попередній таблиці 6.2. 

С. 170 табл. 6.4. Дані по розподілу самозапилених ліній за стійкістю до 
шкідочинних організмів вже було описано у розділі 3, див. наприклад С. 64 

для кукурудзяного метелика. 
С. 171, 173. Коефицієнт кореляції позначається маленькою латинською 

літерою r. Автор чомусь використовує українську літеру г. 

С. 172 табл. 6.5 та її опис на С. 171. Не зрозуміло, що автор має на увазі 
у вислові «кореляційні зв’язки між успадкуванням урожайності та стійкістю 

до патогенів у гібридів і їх батьківських форм». Що є мірою успадкування 
урожайності? 

- не ясно що з чим корелює; 
- не зрозуміло позначення F1-♀ та інші позначення у цій таблиці. Якщо  

автор використовує нові позначення, які раніше у тексті не зустрічалися, їх 
необхідно виносити у  примітку, щоб не плутати читача. 

С. 173 висновки до розділу 6. Перший висновок не має нумерації і 
викликає питання стосовно його змісту. Зазначено, що «стійкість гібридів до 

пухирчастої сажки залежить від кількості стійких до цієї хвороби 



батьківських форм», але ж у дослідженні були лише прості гібриди, що 
мають тільки дві батьківські форми. 

В розділі сім «Економічна ефективність вирощування гібридів 
кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників» . Встановлено рівень 
рентабельності вирощування простого гібрида  кукурудзи з найвищим рівнем 

комплексної  стійкості є максимальним і забезпечує загальну стійкість  
майже у двічі вищу, ніж за вирощування гібрида з  низьким рівнем стійкості 

– 44,82 і 83,77 % відповідно. 
Зауваження: 

С. 176 табл. 7.1. Для трьох гібридів, наведених в таблиці, вказані різні 
виробничі затрати, хоча гібриди вирощували за однією технологією. При 

описі цієї таблиці різницю у виробничих затратах автор пояснює 
«урахуванням потенційно можливих витрат на застосування інсектицидів і 

фунгіцидів», але ж фунгіциди та інсектициди не використовували, а їх  
потенційне застосування мало б потенційно збільшити урожайність 

нестійких гібридів. 
Додатки. 

С. 220 додаток Б. 1, С. 223 додаток Б. 2, С. 231 додаток В. Наведена 
ознака «пилкова продуктивність», яку жодного разу в роботі не 
обговорювали та ін. 

Зауваження по оформленню дисертаційної роботи. 
1. Таблиці у експериментальних розділах та додатках оформлені з 

порушенням правил оформлення дисертаційних робіт. Наприклад, при 
перенесенні таблиці на другу сторінку необхідно стовпці нумерувати, і 

переносити на іншу сторінку треба нумерацію, а не назву таблиці та назву 
стовпців. Також треба вказувати на новій сторінці, що це продовження 

таблиці. Також не слід вказувати роки досліджень у назві та у самій таблиці, 
достатньо одного згадування (наприклад с. 108 табл. 5.1 та інші).  

2. Кожен абзац має містити не менше двох речень (наприклад с. 48, 
55, 64, 74, 82, 154, 161, 168, 169, 171 та інші.) 

3. Зустрічаються різні стилі оформлення списку використаних 
літературних джерел (ДСТУ 8302-2015). 

4. Зустрічаються друкарські помилки в нумерації сторінок 

С.82.....87. 
5. Немає табл. 3.4 і немає відповідного посилання в тексті. 

У роботі зустрічаються невдалі вислови: 
С. 61. … кращі дані додатку А1 засвідчують… 

С. 133. … не співпадання умов генетичного середовища у наших 
схрещуваннях… 

С. 141. Взагалі слід відмітити низьку генетичну стабільність діалельної 
схеми. 

С. 142. … тенденційна пряма залежність… 
С. 147. … пряма лінія регресивного поля… 

С. 149 … з точки зору донорів стійкості… 
С. 151. … вивчення в симбіозі питань… 



С. 167 табл. 6.1 … поєднання низьких та середніх рівнів габітусу 
рослин та інші. 

Не дивлячись на зауваження слід відмітити, що представлена 
дисертаційна робота свідчить про те, що Колісник Олег Миколайович володіє 
методами наукових досліджень, і може вирішувати проблеми практичної 

селекції. 
Дисертація являє собою завершену наукову працю в рамках 

поставлених завдань. Робота викладена на 242 сторінках тексту 
комп’ютерного набору, основна частина вміщує 224 сторінки, містить 47 

таблиць, ілюстрована 25 рисунками, додатки включають 10 таблиць.  
Робота складається зі вступу, сіми розділів, висновків, пропозицій для 

селекційної практики, додатків та переліку використаних джерел. За 
підсумками виконаних досліджень сформульовано 12 висновків та 2 

практичні рекомендації для селекційної роботи. Список використаних 
джерел включає 303 найменування, в тому числі 45 іноземною мовою.  

За матеріалами роботи опубліковано 9 наукових праць, в тому числі 6 
статей у виданнях України, фахових для галузі сільськогосподарських наук, 1 

стаття надрукована в закордонному фаховому виданні, 3 тези доповідей та 
матеріали наукових конференцій.  

В статтях і авторефераті відображений зміст дисертаційної роботи.  

Наведені нами зауваження не ставлять під сумнів позитивну оцінку 
дисертації Колісника Олега Миколайовича, яка є актуальною для селекції. 

Виконана важлива робота, яка являє собою значне досягнення в 
розробці методичних принципів селекції кукурудзи на стійкість до хвороб та 

шкідників. 
Завдяки обраним методам отримана змістовна інформація про 

селекційну цінність ліній і гібридів кукурудзи за комплексом господарських 
ознак та виділено зразки кукурудзи з високою стійкістю до збудників 

пухирчастою та летючою сажок, шведської мухи, кукурудзяного метелика. 
Встановлено зв’язки між тривалістю вегетаційного періоду та стійкістю до 

основних шкідливих організмів.  
Автором удосконалено принципи підбору батьківських пар для селекції 

гібридів на стійкість до хвороб і шкідників.  

Набули подальшого розвитку методологія оцінки вихідного матеріалу 
кукурудзи до основних фітофагів та патогенів.  

Проведені дослідження сприяли розробці практичних рекомендацій  та 
удосконаленню методики з визначення комплексної стійкості шкідливих 

організмів. 
Результати досліджень використовуються в селекційній практиці з 

метою створення гібридів кукурудзи та в учбовому процесі кафедри 
ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного 

університету. 



 


