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Повноцінний розвиток сільського господарства країни неможливий без 

створення міцної (сталої) кормової бази для тваринництва. Лише 

безперебійне надходження продукції кормовиробництва з високою якістю і 

низькою собівартістю може забезпечити сталий розвиток тваринницької 

галузі. Нестабільність польового виробництва кормів обумовлена низкою 

проблем, зокрема невисокою продуктивністю однорічних кормових культур, 

низьким вмістом білка і протеїну, нестабільними урожаями по роках. 

Нарощувати виробництво якісних кормів можливо лише за умов 

застосування сучасних технологій вирощування з урахуванням ґрунтово-

кліматичних умов, попередників, добором культур, які вирізняються 

високою морозостійкістю і резистентністю до несприятливих посушливих 

умов весняно-літного періоду, і здатні забезпечувати сталі урожаї 

високоякісної зеленої маси і зерна. 

Актуальність теми і отриманих результатів полягає у дослідженні та 

теоретичному обґрунтуванні цілого комплексу нагальних питань, зокрема у 

визначенні доцільності вирощування амаранту волотистого в одновидових і 

сумісних посівах з пізніми ярими культурами; створенні 

високопродуктивних однорічних агрофітоценозів для конвеєрного 

виробництва зеленої маси з ранньої весни до пізньої осені; розробці 

ефективних технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних 

культур в озимих, ярих та післяукісних посівах. Також дослідженями 

визначено економічну ефективності вирощування амаранту в одновидових і 

сумісних посівах та різновидових озимих, ярих і післяукісних 



агрофітоценозах однорічних культур в умовах природного  

вологозабезпечення Степу України. 

У зв’язку з цим дисертаційна робота Дудки Миколи Івановича 

присвячена науковому обґрунтуванню, розробці наукових основ оптимізації 

різних комбінацій видового складу як традиційних так і нових кормових 

рослин і технологічних заходів для створення найкращих умов їх 

вирощування.  

Теоретична і практична цінність проведених досліджень. Вивчення 

автором певних закономірностей росту та розвитку, формування структури 

агрофітоценозу, фотосинтетичної активності, врожайності та якості зеленої 

маси та зерна кормових рослин залежно від основних технологічних заходів, 

мають теоретичну цінність. На підставі експериментальних даних розроблені 

і впроваджені у виробництво технології, що дозволяють в умовах північного 

Степу максимально повно реалізувати генетичний потенціал різних видів 

кормових культур, збільшити урожайність і поліпшити якість продукції.  

Наукова новизна роботи полягає у вирішенні актуальної наукової 

проблеми підвищення продуктивності і якості продукції кормових культур. 

Вона вирішується на основі створення високопродуктивних агрофітоценозів 

за рахунок науково обґрунтованого добору видів нових, малопоширених і 

традиційних однорічних культур, технологічних заходів інтенсифікації за 

раціонального використання умов вегетаційного періоду. Чисельними 

експериментами доведена доцільність введення в культуру амаранту 

волотистого за різного напряму використання, визначені особливості росту, 

розвитку та формування продуктивності рослин амаранту волотистого за 

двоукісного використання посівів та у агрофітоценозах сумісно з іншими 

культурами, встановлені оптимальні технологічні параметри вирощування 

його на зелену масу і зерно 

Обґрунтованість та достовірність представленого матеріалу 

базуються на експериментальних даних польових досліджень, які, як видно з 

дисертації, виконані на високому науково-методичному рівні. Автор 



використав статистичний аналіз експериментального матеріалу, виявив 

існуючі об’єктивні закономірності, дав обґрунтовані висновки. Також, 

виконані розрахунки економічної та біоенергетичної ефективності 

впроваджених технологічних заходів, проведені виробничі перевірки. Тому 

достовірність результатів досліджень і наукових положень не викликає 

сумнівів. 

Практична цінність роботи. Дисертаційна робота Дудки Миколи 

Івановича представляє собою закінчену наукову працю. Вона вносить 

вагомий вклад в теорію і практику рослинництва. Дисертантом розроблена 

технологія вирощування амаранту волотистого на зелений корм та зерно, яка 

в умовах північного Степу України забезпечує урожайність зеленої маси 

28,02–29,80 т/га. Для умов північного Степу України виробництву також 

запропоновано науково обґрунтований видовий склад різночасно 

дозріваючих озимих, ранніх і пізніх ярих та післяукісних агрофітоценозів на 

основі нових, малопоширених і традиційних однорічних культур за 

раціонального використання їх видового складу. Отримані результати 

досліджень впроваджувались в 2016–2018 рр. у фермерських господарствах 

Дніпропетровської області на площі 2270 га.  

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях. Основні результати досліджень дисертант опублікував у 47 

наукових працях, у тому числі: 23 статті у фахових виданнях, з них 13 – у 

виданнях, що занесені до міжнародних наукометричних баз цитування, 2 – у 

періодичних закордонних виданнях, 9 – матеріали конференцій, 15 – статті в 

інших виданнях. 

Дисертаційна робота представлена рукописом. Структура роботи 

логічна, послідовна. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 480 

сторінки. Вона складається з вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій 

виробництва та включає 109 таблиць, 9 рисунків, 34 додатки. Список 

використаної літератури включає 505 найменувань, з них 59 латиницею. 



В розділі 1 „Теоретичні передумови і обґрунтування обраного 

напряму експериментальних досліджень (огляд літератури)” наведено 

огляд як вітчизняної, так і іноземної літератури, подано її аналіз, визначені і 

обґрунтовані основні напрями наукових досліджень. 

В розділі 2 „Грунтово-кліматичні ресурси північної частини Степу 

України і методологічні основи досліджень” подано аналіз ґрунтових та 

гідротермічних умов за роки проведення досліджень, схеми польових 

дослідів, представлено широкий спектр методик, що були використані для 

всебічного аналізу і вирішення поставлених на вивчення проблем.  

В розділі 3 „Технологічні прийоми та їх вплив на продукційні 

процеси рослин амаранту волотистого” узагальнені і піддані аналізу дані з 

поживної цінності і урожайності амаранту волотистого в умовах північного 

Степу. Автор зазначає, що успішна інтродукція амаранту як культури в 

північному Степу України певною мірою залежить від ефективності 

розробки і адаптації елементів технології його вирощування до конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов. З цією метою досліджувались біологічні 

особливості рослини: поглинальна здатність насіння, енергія проростання, 

реакція на окремі технологічні заходи, такі як строки сівби, глибина 

загортання насіння, прикочування, норми висіву, способи сівби та інші.  

Розділ 4 „Агротехнічні прийоми оптимізації вирощування 

агрофітоценозів озимих культур на зелену масу і насіння”. В розділі 

аналізується матеріал з вивчення оптимальних умов вирощування озимих 

кормових рослин в різних сумішках. Було встановлено, що найвищою 

зимостійкістю в досліді відрізнялись рослини жита озимого як в 

одновидових, так і у сумісних посівах. Капустяні рослини мали меншу 

стійкість до несприятливих умов зимівлі, ніж тонконогові.  

За даними польових дослідів найбільшу урожайність насіння вики 

волохатої одержано при вирощуванні її з низькорослою пшеницею озимою 

за норми висіву насіння компонентів відповідно 1,5 і 3,0 млн шт./га, а для 

одержання високої насіннєвої продуктивності вики волохатої в озимих вико-



пшеничних агрофітоценозах доцільно застосовувати мінеральні добрива 

дозою N60Р90К60 одноразово під основний обробіток ґрунту. 

Розділ 5 „Особливості формування високопродуктивних 

агрофітоценозів у ранньовесняних посівах”. Обговорюється та 

аналізується в даному розділі водоспоживання рослин, коефіцієнт 

водоспоживання, біометричні показники та урожайність агрофітоценозів 

різного видового складу. Встановлені залежності продуктивності рослин від 

технологічних чинників, їх зв'язок з елементами структури урожаю.  

Розділ 6 „Оптимізація прийомів вирощування пізніх ярих культур 

в сумісних агрофітоценозах”. Встановлені закономірності росту, розвитку, 

формування продуктивності посівів кукурудзи з амарантом волотистим 

залежно від співвідношення компонентів та їх розміщення на площі. 

Доведено, що найбільшу урожайність зеленої маси серед сумісних 

агрофітоценозів у основному укосі сформував посів кукурудзи з амарантом 

волотистим, який за цими показниками перевищував посіви сорго цукрового 

і сорго-суданкового гібрида з амарантом.  

Розділ 7 „Економічна і біоенергетична оцінка ефективності 

вирощування однорічних культур” присвячений аналізу економічної та 

біоенергетичної ефективності елементів технології вирощування озимих та 

ярих кормових культур. Доведена економічна та енергетична доцільності 

вирощування однорічних кормових культур на зелений корм та зерно. 

Розділ 8 „Результати виробничої перевірки прийомів вирощування 

однорічних кормових культур”. Виробнича перевірка, яку в 2000–2013 рр. 

проводили на Ерастівській дослідній станції, підтвердила отримані в 

польових дослідах дані. 

Автореферат дисертації в цілому відображає зміст дисертації, її 

положень. 

Дисертаційна робота залишає позитивне враження, хоча і виникли 

деякі зауваження. 

Зауваження та побажання щодо змісту дисертації та її оформлення. 



1. В дисертаційній роботі зустрічаються як помилки (наприклад - в 

загальній характеристиці роботи невірно вказаний № д.р. 018703671). Також 

зустрічаються, на наш погляд, невдалі вирази. Так, в огляді літератури 

зустрічаємо вислів «весняно-літньо-осінній період». Можливо краще сказати 

«вегетаційний період»? При описі ґрунтово-кліматичних умов автор пише, 

що «досліди проводились в Ерастівській дослідній станції». Зазвичай пишуть 

«на станції». Доречі, за аналогією, правильно казати, що потяг прибуває на 

станцію, а не в станцію. Зустрічається і тавтологія - «експериментальні 

дослідження» (сторінка 8 автореферату).  

2. На наш погляд назва дисертації дещо зменшує значення роботи. 

Жодного натяку на інтродукцію нових нетрадиційних кормових культур, 

також відсутня інформація що вивчалися не лише посіви одного виду, а і 

багатокомпонентні суміші.  

3. Було б бажаним щоб автор хоча б за першого згадування різних 

родин та видів використовував також і латинські назви. В дисертації 

використовуються сучасні назви таксономічних категорій: – тонконогові 

(замість злакові), капустяні (замість хрестоцвіті). Але бобові так і 

залишилися бобовими, а не метеликовими.  

4. У рекомендаціях виробництву (пункт 1), а також в тексті 

пропонується висівати амарант волотистий широкорядним способом (45 см), 

хоча найвища урожайність зеленої маси, збір сухої речовини, кормових 

одиниць та перетравного протеїну автором отримана за звичайного 

рядкового (15 см) способу. Невже виробничники не здатні вирощувати 

амарант волотистий найбільш вигідним суцільним рядковим способом? Чому 

у рекомендаціях відсутні альтернативні варіанти?  

Зазначені недоліки не знижують високої загальної оцінки 

дисертаційної роботи Дудки Миколи Івановича. Робота оформлена 

відповідно до вимог Департаменту акредитації кадрів МОН України, 

висновки обґрунтовані та аргументовані. 

 



Загальний висновок. Дисертаційна робота „Агротехнологічні основи 

підвищення продуктивності однорічних кормових культур в північному 

Степу України” являє собою закінчену наукову працю, є актуальною і 

вирішує важливу наукову проблему шляхом теоретичного обґрунтування і 

узагальнення власних результатів. Робота виконана на високому 

методичному рівні і вносить значний вклад в теорію досліджуваної проблеми 

і має важливе народногосподарське значення.  

В опублікованих наукових працях широко висвітлені основні 

положення дисертаційної роботи, її висновки та пропозиції виробництву. 

Здобувач має високий рівень теоретичної підготовки, що дозволяє йому 

правильно трактувати отримані результати досліджень і на цій основі 

розробити технології для практичного використання. 

Дисертація за актуальністю, обґрунтованістю положень та висновків, 

значимістю для виробництва, а також за формою написання, відповідає 

вимогам Департаменту акредитації кадрів МОН України, які ставляться до 

докторських дисертацій, а її автор – Дудка Микола Іванович заслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. 

 

 


