
ВІДГУК 

про дисертаційну роботу Білявської Людмили Григорівни «Селекційно-генетичне 

поліпшення сої в умовах Лісостепу України», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво. 

Соя є однією з найбільш важливих культур світового аграрного сектору. 

Впродовж кінця ХХ сторіччя і на початку ХХІ її площі та валові збори постійно 

зростають, що обумовлено високою якістю її насіння. Подібний тренд має місце і в 

Україні. У цьому сторіччі тут її посіви зросли з 64,8 тис. га у 2000 році до 1608-

1999,8 тис. га у 2017-2019 рр. Суттєвий вклад у збільшення виробництва насіння 

культури внесли сорти, асортимент яких постійно поновлюється. Але незважаючи 

на це проблема більш якісних сортів постійно існує. Особливо вона стала дуже 

актуальною у наші дні, що пов’язано зі суттєвими змінами зовнішніх умов. 

Постійне підвищення температури повітря, значне подовження міждощових 

періодів упродовж вегетації сільськогосподарських культур, випадання дощів у 

вигляді граду, ураганів, потребують принципово нових сортів, які здатні 

переносити ці несприятливі чинники з мінімальними втратами врожайності. Якраз 

на створення вихідного матеріалу такого типу були направленні дослідження 

дисертантки. З цією метою вона випробувала значний об’єм колекційних форм із 

різних країн світу, виділила серед них донори та джерела господарсько цінних 

ознак, особливо тих, які обумовлюють адаптивний комплекс, на базі яких створила 

низку сортів різних груп стиглості. 

У дисертаційній роботі викладені результати багаторічних досліджень, які 

проводились у відповідності з НТП ДП ДГ «Красноградське» ДУ Інституту 

зернових культур НААН «Розробити теоретичні принципи створення нового 

селекційного матеріалу, створити високопродуктивні імунні сорти та гібриди,  

пристосовані до механізованого збирання та забезпечити одержання 

високоякісного посівного матеріалу» (1991-1995 рр.), № держреєстрації 

0193U035647; «Створити та передати до державного сортовипробування 

високоврожайні сорти та гібриди кукурудзи, зернових та олійних культур для 

різних зон вирощування», (1996-2000 рр.), № держреєстрації 0197U000092. З 2002 

року Білявська Л.Г. працює в Полтавській державній аграрній академії, де виконує 

завдання НТП «Розробити ефективні та економічно безпечні прийоми 

вирощування продукції рослинництва продуктів дитячого та дієтичного 

харчування» (2001-2007 рр.), № держреєстрації 0104U003675; «Створити нові 

високоврожайні сорти сої, адаптовані до умов Лісостепу України різних напрямів 

використання, з високою якістю продукції та розробити схеми їх насінництва і 

сортові технології вирощування» (2010-2015 рр. з продовженням до 2020 р.), № 

держреєстрації 0110U004466. 

Актуальність теми полягає в теоретичному обґрунтуванні й практичній 

реалізації селекційної програми, направленої на створення принципово нових 

сортів сої, які виділяються оптимальною тривалістю вегетаційного періоду, 



високими насіннєвою продуктивністю та адаптивним потенціалом, покращеною 

якістю насіння. Для вирішення цієї проблеми були добрані джерела господарсько 

цінних ознак із різних регіонів світу, виявлені особливості їх мінливості та 

успадкування, установлені закономірності рекомбінаційних процесів за 

міжсортових схрещувань. 

Мета дослідження обумовлена необхідністю створення нового вихідного 

матеріалу сої, який поєднує короткий період вегетації та стабільність урожайності 

за рахунок введення в нього генів адаптивності шляхом схрещування добраних 

батьківських форм. На основі аналізу господарських ознак розроблена модель дуже 

скоростиглого та ранньостиглого сортів для лісостепової зони України. Виявлені 

суттєві сортові особливості за інокуляції насіння комплексними 

поліфункціональними біопрепаратами. На основі створених ліній сої без опушення 

започаткована селекція сортів овочевого напряму використання. 

Наукова новизна. Вивчені господарсько цінні ознаки великого набору 

колекційних форм сої із різних країн світу, серед яких добрані сортозразки, які 

виділяються як окремими важливими показниками, так і їх комплексом. Особливу 

цінність являють гомеостатичні генотипи, які переносять несприятливі чинники 

довкілля з мінімальними втратами продуктивності. Шляхом топкросних 

схрещувань виявлені ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності, які 

використані авторкою дисертаційної роботи при плануванні доборів батьківських 

пар для гібридизації. Створені сорти сої поєднують скоростиглість, високу 

насіннєву продуктивність, стійкість проти абіотичних чинників, містять значну 

кількість білка та жиру, характеризуються доброю технологічністю. 

Продемонстрована сортова специфічність взаємодії сої з біокомплексними 

препаратами, проаналізований їх вплив на врожайність, уміст білка, жиру та 

посівні якості насіння, виявлені кращі комбінації «сорт-біопрепарат». 

Практичне значення одержаних результатів. Авторкою дисертаційної роботи 

розроблені моделі дуже скоростиглого й скоростиглого сортів сої, які будуть 

використані селекційними установами в процесі створення нового вихідного 

матеріалу. За період досліджень виведено 11 сортів, які виділяються 

скоростиглістю, високим рівнем і стабільністю врожайності, підвищеною 

білковістю або олійністю насіння. Їх цінність підтверджена у багатьох 

господарствах лісостепової зони України. У результаті реалізації наступного циклу 

селекційної роботи виділені нові селекційні лінії, які готуються до передачі на 

державне сортовипробування, в тому числі й без опушення укісного та овочевого 

напряму використання. Низка оригінальних селекційних ліній передана до 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Виробництву 

рекомендовані кращі поєднання «сорт – комплексний біопрепарат». 

Основні результати наукової роботи досить повно обговорені на 

Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях та опубліковані 

в монографіях, наукових журналах, навчальних посібниках, каталогах, методичних 

рекомендаціях. 



Дисертаційна робота Білявської Л.Г. викладена на 403 сторінках 

комп’ютерного набору і включає 296 сторінок основного тексту, містить анотацію 

українською та англійською мовами, вступ, вісім розділів, висновки, практичні 

рекомендації, список використаних джерел у кількості 499 найменувань, із них 113 

латиницею та 31 додаток. Вона ілюстрована 55 таблицями та 89 рисунками. 

В анотації розглянуто короткий зміст дисертаційної роботи та список 

публікацій за темою досліджень. 

У розділі 1 наведена історія селекції сої та її поширення в світі й Україні в 

ретроспективному плані, сучасний стан виробництва та використання, напрями та 

завдання досліджень на майбутній період. Особливий акцент зроблений на 

створенні нового селекційного матеріалу, який виділяється підвищеною стійкістю 

до несприятливих чинників навколишнього середовища. Вона виділяє чотири 

напрями використання сої, реалізація кожного із яких потребує наявності 

специфічних сортів, які повинні характеризуватись особливим комплексом 

господарсько цінних ознак. 

Білявська Л.Г. цілком справедливо стверджує, що для досягнення важливих 

результатів у селекційну роботу необхідно залучати батьківські компоненти 

схрещування, які різняться генетичним і географічним походженням та елементами 

продуктивності. Цим принципом авторка дисертації керувалась у своїх 

дослідженнях, так як до гібридизації залучала поряд з місцевими сортами низку 

колекційних зразків, які походять із багатьох країн світу. Для створення сортів сої  

овочевого типу до гібридизації вона залучила сорт Кобра, який характеризується 

відсутністю опушення стебла, листків і бобів, на базі якого створила 

високопродуктивні експериментальні лінії даного типу. Цим вона започаткувала 

новий напрям селекції сої в нашій країні. 

На основі літературних даних і власних досліджень шляхом комп’ютерного 

моделювання дисертантка запропонувала моделі дуже скоростиглого й 

скоростиглого сортів сої, які враховують не лише взаємодію між морфологічними 

ознаками та елементами продуктивності, а й реакцію рослин на зміну факторів 

навколишнього середовища. Використання біопрепаратів комплексної дії 

дозволило в більшості варіантів суттєво збільшити врожайність сої та покращити 

посівні якості насіння. У цих експериментах найбільш важливим є те, що чітко 

виявлена сортова специфічність за взаємодії генотипу рослини з певним видом 

мікробного ценозу, який існує в мікробному препараті. 

Зупинимося на деяких зауваженнях цього розділу. 

1. На стор. 37 (4-та строчка зверху) пропущено прізвище завідувача хімічної 

лабораторії Полтавського дослідного поля. У тексті написані лише ініціали ім’я 

та по батькові. 

2. На стор. 55 наведений перелік областей, які стали досить сприятливими в 

останні роки для вирощування сої. До них необхідно додати Хмельницьку 



область, яка стала ведучою за площами вирощування сої в 20-их роках ХХІ 

сторіччя. 

3. Потрібно більш ґрунтовно зупинитись на понятті трансгресій у селекційних 

дослідженнях, в тому числі й експериментах дисертантки. Мабуть не зовсім 

правильно стверджувати, що на сьогоднішній день загальновизнаної теорії 

трансгресій не існує, хоча в практичній селекції трансгресивні форми 

зустрічаються досить часто (стор. 63). Трансгресивною є ознака, яка у певного 

нащадка перевищує її рівень обох батьківських форм. Такі потомства 

виникають у результаті рекомбінації генів при схрещуванні батьківських 

компонентів. Більшість генетиків відзначають, що ефект трансгресії 

обумовлений неалельною взаємодією генів. Таким чином трансгресивний 

генотип виникає в результаті нової комбінації генів, які походять від обох 

батьківських форм. Важливо усвідомити, що істино трансгресивні форми 

являються гомозиготними. Тому про кількість нащадків такого типу можливо 

судити лише в більш пізніх поколіннях (F4, F5), коли чисельність 

гетерозиготних рослин буде незначною. Справа в тому, що в гібридній 

популяції візуально не можливо відділити гетерозиготні та трансгресивні 

рослини. Це можливо зробити лише в наступних поколіннях, вивчаючи 

характер розщеплення за певними ознаками. Відсутність генетичної мінливості 

у даного нащадка свідчить про його трансгресивну природу. Таким чином про 

реальну частку трансгресивних форм в ранніх поколіннях судити неможливо 

внаслідок наявності великого об’єму гетерозиготних рослин. 

4. На стор. 66 авторка дисертації зазначає, що ознака «маса 1000 насінин» не 

може бути використана в ході добору на продуктивність. За оптимальних умов 

цей висновок є правильним. Але за посушливих умов у степовій зоні України 

виявлено, що у посухостійких сортів падіння цього показника є значно меншим 

порівняно з чутливими до посухи (Січкар В.І., Лаврова Г.Д., Ганжело О.І. 

«Урожайність і якість насіння широкоадаптивних сортів сої». Збірник наукових 

праць СГІ – НЦНС. 2014. Вип. 23(63). С. 72-87). 

У розділі 2 викладені агрометеорологічні умови зони проведення 

досліджень, використані в експериментах матеріали та методики. Детально описані 

характеристика ґрунтів і погодних факторів. На основі таких показників як сума 

ефективних температур, тривалість безморозного періоду, сумарної кількості 

сонячної та фотосинтетично активної радіації, запасів продуктивної вологи 

зроблений висновок, що Лісостеп України є сприятливою зоною для вирощування 

сої. Матеріалом для проведення досліджень слугувала колекція сортозразків сої 

різного еколого-географічного походження, а також сорти та селекційні лінії 

провідних селекційних установ нашої країни. Щорічно вивчали морфологічні та 

господарсько цінні ознаки та властивості 250-300 зразків, кількість схрещувань 

складала 20-25 комбінацій. Передпосівну інокуляцію насіння проводили 

препаратами, рекомендованими інститутом агроекології і природокористування 



НААН України. Одержані експериментальні дані аналізували загальноприйнятими 

селекційними, генетичними та статистичними методами, що дало можливість 

одержати об’єктивні висновки та створити високоадаптивні сорти та перспективні 

лінії. 

До цього розділу є одне зауваження: 

На стор. 81 авторка стверджує,  що за останні 30 років (з 1990 р.) річна сума опадів 

зросла у середньому на 100 мм – із 525 до 625 мм, хоча не вказане ні посилання, 

звідки взяті ці показники, ні зона спостереження. Але уже на наступній сторінці 

(82), де обговорюються особливості клімату Полтавської області, відзначається, що 

водночас із підвищенням температури повітря спостерігається зменшення 

сумарних величин атмосферних опадів за період 1998-2014 рр. в середньому на 

55,5 мм в рік у порівнянні зі середньобагаторічними значеннями. Таке велике 

падіння кількості опадів (55,5 мм за рік) здається помилковим. 

Особливості селекційної роботи  зі створення адаптованих до умов 

Лісостепу України сортів освітлені у розділі 3. Дослідження в період 1991-2000 

роки виконувались на Красноградській дослідній станції Інституту зернового 

господарства НААН, а потім продовжені в Полтавській державній аграрній 

академії. На початкових етапах досліджень був вивчений характер фотоперіодичної 

реакції та холодостійкості генотипів сої, виділені фотоперіодично нейтральні та 

холодостійкі сортозразки. У цей період були виведені сорти Аметист, Агат й 

Артеміда, які поєднували підвищені рівні продуктивності та адаптивності до 

лімітуючих факторів навколишнього середовища. 

У наступному періоді було випробувано великий об’єм колекційних форм за 

тривалістю вегетаційного періоду, на основі чого їх розділили на 13 груп стиглості. 

Серед них виявили та описали найбільш продуктивні, стійкі проти вилягання, з 

високим прикріпленням нижніх бобів. Кращі із них були залучені до гібридизації. 

Значна увага в цей період була приділена також вивченню стабільності та 

пластичності як створених сортів, так і кращих колекційних зразків. Шляхом 

гібридизації створений цінний вихідний матеріал, який відзначається відсутністю 

опушення стебла, листків і бобів, з насіннєвою продуктивністю на рівні 

стандартних сортів. 

Зауваження до цього розділу наступні: 

1. За характеристики результатів урожайності на демонстраційному полігоні в ІК 

і СГП НААН і Подільському ДПГ університеті (стор. 99) бажано було б поряд 

зі своїми сортами показати також дані сортів інших науково-дослідних установ. 

2. На стор. 108 указується, що існуючі нині вітчизняні сорти сої характеризуються 

новітньою архітектонікою рослин. Потім іде перелік ознак, які формують 

сучасні генотипи. Серед них названі ті ж показники, які існували впродовж 

тривалого часу. Мабуть краще було б відзначити, що на сучасному етапі 

селекції іде переоцінювання ролі певних ознак у зв’язку з формуванням нових 

генних комплексів. 



3. Характеризуючи овочевий сорт сої авторка дисертації пише, що овочева соя 

багатша порівняно з горохом на білок, жири, тіамін, рибофлавін, фолієву 

кислоту, ізофлавони та харчові волокна. Крім того, у її насінні більш низька 

активність інгібітору трипсину (стор. 121). Але за всіма цими показниками не 

наведені ні порівняльні експериментальні дані, ні посилання на літературні 

джерела. 

Важлива інформація наведена у розділі 4, де обговорюється генетична 

детермінація елементів структури врожаю. Експериментальні результати, одержані 

в результаті проведення двотестерного топкросу, дали можливість оцінити як за 

ЗКЗ, так і СКЗ п’ять досліджуваних сортів. У результаті були виявлені сорти з 

високим рівнем ЗКЗ за низкою господарсько цінних ознак. Такі показники як 

«кількість вузлів на головному стеблі» і «висота рослин» обумовлені, в основному, 

дією адитивних генів, а ознаки «кількість насінин і бобів на рослині», «висота 

прикріплення нижнього бобу» неадитивними ефектами генів. Установлена висока 

диференціююча здатність тестерних сортів Аметист й Алмаз. 

Необхідно відмітити деякі зауваження у цьому розділі: 

1. На стор. 152 в тексті, а на стор. 153 в таблиці 4.13, охарактеризовані генетичні 

характеристики гібридного потомства комбінаціі Аметист×Краса Поділля за 16 

ознаками, але не зрозуміло покоління, рослини якого були використані для 

аналізу. 

2. У таблиці 4.16 (стор. 167) наведені показники мінливості гібридів F2 і F3 за 

господарсько цінними показниками. Із тексту не зрозуміло, чи ці покоління 

одночасно вирощували впродовж двох років, чи F2 в 2008 р., а F3 в 2009 році? 

Якщо кожне покоління оцінювали один рік, то різниця за показниками 

мінливості, в основному, обумовлена зовнішніми факторами. 

Господарсько цінні ознаки створених сортів сої наведені в розділі 5. У 

процесі виконання дисертаційної роботи створено 11 сортів сої, які рекомендовані 

до вирощування у всіх зонах нашої країни. Це свідчить про те, що значна частка 

одержаних наукових даних була ефективно використана у практичній селекційній 

роботі автора. Крім того, шляхом гібридизації нових джерел господарсько цінних 

ознак створена низка високопродуктивних ліній, які будуть передані до державної 

експертизи. Зауваження до цього розділу відсутні. 

Теоретичне обґрунтування моделі сорту сої розкрито у розділі 6. Тут описана 

оптимальна комбінація ознак рослини, які забезпечують заданий рівень 

урожайності та стійкості до біотичних й абіотичних умов середовища. Важливо 

зазначити, що при розробленні моделі, як указує авторка, необхідно враховувати 

генетично детерміновані компенсаторні властивості, тобто розвиток одних ознак й 

елементів продуктивності може бути посилений або погіршений за рахунок зміни 

параметрів інших. У процесі розроблення моделі сорту необхідно враховувати 

також такі біологічні особливості як фотоперіодична реакція, холодо- та 



жаростійкість, інтенсивність фотосинтезу, реакція на кислотність ґрунту, 

азотфіксувальна здатність. У дисертаційній роботі виділені найбільш важливі 

показники, які вносять максимальний сумарний внесок у загальну продуктивність 

сорту. 

Зауваження до цього розділу наступні: 

1. На всіх схемах моделей сортів наведені етапи морфогенезу. Вважаю, що краще 

було б їх указати за міжнародною системою ВВСН. 

2. У кінці стор. 243 зазначається, що ранньостиглі сорти сої не мають достатньо 

часу на гілкування та утримання великої кількості гілок, тобто, рослина або 

утворює хороші параметри головного стебла або ж гілкується. Вважаю, що 

одержані експериментальні дані не повністю узгоджуються з цим загальним 

висновком. У сортів цієї групи стиглості Алмаз, Антрацит, Александрит, 

Адамос формується достатня для рослин сої кількість гілок (2,4-2,5) і вузлів 

(12-13,1), тобто у процесі онтогенезу достатньо пластичних речовин як для 

закладання і росту бічних гілок, так і для нарощування кількості вузлів. Тим 

більше, що на стор. 249 відмічається, що в цілому для ранньостиглих сортів сої 

загальна кількість гілок корелює з кількістю вузлів головного стебла (r=0,35). 

Вплив препаратів комплексної дії на врожайність та посівні якості насіння сої 

висвітлені у розділі 7. У цих дослідженнях чітко виявлено суттєву сортову 

специфічність за реакцією на ці продукти. Хоча в цілому за п’ять років найбільший 

вплив на врожайність виявили такі показники як «умови року» і взаємодія «сорт – 

рік». Доведено позитивний вплив біопрепаратів на лабораторну схожість насіння. 

Недоліком цього розділу є відсутність показників азотфіксувальної здатності 

як сортів за інокуляції насіння препаратами, так і порівняльної ефективності 

використаних біопродуктів. 

Впровадження у виробництво створених Білявською Л.Г. сортів приносить 

суттєвий економічний ефект (розділ 8). За передпосівної інокуляції насіння 

комплексними біопрепаратами рівень рентабельності склав 96,7-145,9%. 

Дисертаційна робота включає низку додатків, де наведені характеристика 

метерологічних умов за роки досліджень, результати оцінки ЗКЗ, СКЗ і 

дисперсійний аналіз деяких господарсько цінних ознак, копії авторських свідоцтв, 

довідки про поширення сортів, акти про впровадження результатів дисертаційної 

роботи в науково-дослідних установах і сільськогосподарських підприємствах, 

результати кваліфікаційної експертизи сортів, список публікацій здобувачки. 

Відмічені зауваження в цілому не знижують високої оцінки дисертаційної 

роботи, поскільки відносяться до її оформлення і не носять принципового 

характеру. 

Білявська Л.Г. створила принципово новий вихідний матеріал сої, вивела 11 

сортів різних груп стиглості, які займають значні площі у виробництві. До 
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