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КНИГИ 
 

1. Козирь В. С. Етологічні особливості худоби при вирощуванні на 

м’ясо [монографія] / В. С. Козирь, С. О. Олійник. – Д. : ФОП Половко, 
2014. – 255 с. 

Узагальнені багаторічні дослідження щодо поведінкових особливостей 

молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні його на м’ясо за 

маловитратною технологією, розроблені та запропоновані виробництву 

об’ємно-планувальні технологічні рішення та спеціальне устаткування для 

організації вирощування худоби на прифермерському та пасовищному 

технологічних модулях 

 

2. Черенков А. В. Сучасні технології вирощування пшениці озимої в 

зоні Степу [монографія] / А. В. Черенков, М. М. Солодушко,  

О. І. Желязков, С. А. Хорішко. – Д. : «Нова ідеологія», 2014. – 116 с. 
Узагальнено сучасний стан зерновиробництва та окреслено резерви 

підвищення урожайності пшениці озимої та валових зборів зернової продукції 

в господарствах зони Степу. Розглянуто та запропоновано сучасні 

технології вирощування, спрямовані на підвищення урожаю зерна основної 

зернової культури 

 
3. Черенков А. В. Зернобобові культури: сучасні технології 

вирощування [монографія] / А. В. Черенков, А. І. Клиша, А. Д. Гирка, 

О. О. Кулініч. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 110 с. 
У науковому виданні у доступній для читача формі наведено значення 

зернобобових культур у сільськогосподарському виробництві, ботанічну 

характеристику і біологічні їх особливості. В результаті аналізу вітчизняних 

і зарубіжних джерел, а також виробничого досвіду викладені сучасні 
технології вирощування гороху, сої, нуту, чини та сочевиці, а також 

відображені актуальні питання первинного насінництва зернобобових 

культур в різних грунтово-кліматичних зонах України 

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

4. Цилюрик А. И. Влияние систем обработки почвы на водный 
режим чернозёмов северной Степи Украины / А. И. Цилюрик // 

Вестник Прикаспия. – 2014. – № 2 (5). – С. 24-30. 
Определено влияние длительного применения разных систем основной 

обработки почвы (отвальная, безотвальная (мелкая)) на водный режим 

чернозема и продуктивность культур в севооборотах короткой ротации. 

Предложены способы повышения эффективности минимальной обработки 
при использовании большого количества (4-5 т/га) послеуборочных остатков 
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5. Бочевар О. В. Агротехнические приемы повышения устойчивости 
растений гороха в условиях северной степи Украины / О. В. Бочевар, 

А. А. Кулик // Вестник Прикаспия. – 2014. – № 4 (7). – С. 8-12. 
Наведені результати досліджень по вивченню ефективності 

вирощування в сумісних посівах сортів гороху листочкового і вусатого 

морфологічного типу при різних нормах висіву насіння, а також проведена 

економічна оцінка окремих агротехнологічних прийомів 

 

6. Лебедь Е. М. Влияние предшественников и систем удобрения на 

биологическую активность почвы и урожайность озимой пшеницы в юго-

восточной части Степи Украины / Е. М. Лебедь, Л. М. Десятник, Д. А. 
Коцюбан // Вестник Прикаспия – 2014. – № 6. – С. 34-38. 
 В результате исследований, проведенных в 2006-2013 гг. изучено влияние 

предшественников и системы удобрения на численность почвенных аэробных 

азотфиксирующих микроорганизмов, общую биологическую активность 

почвы и урожайность озимой пшеницы. Показано, что в условиях степной 

зоны Украины лучшими предшественниками по влиянию на эти показатели 

являлись черный пар, горох, эспарцет на один укос. Наиболее эффективными 

оказались органо-минеральная и минеральная системы удобрения 

 

7. Гирька А. Д. Повышение продуктивности ячменя ярового под 

влиянием минерального питания и предшественников в Северной 
Степи Украины / А. Д. Гирька, И. А. Кулик // Земледелие и защита 

растений – 2014. – №5. – С. 13-16. 
Изучено влияние применения макро- и микроудобрений после разных 

предшественников на формирование урожайности и качества зерна ячменя 

ярового в условиях Северной Степи Украины. Установлено, что при 

выращивании после рекомендуемых предшественников, культура 

значительно лучше реагируют на повышение агрохимического фона и 

формирует зерно І и ІІ класса качества. Выявлено, что после 

предшественника пшеница озимая за счет внесения N20P20K20 + подкормка в 
фазе кущения азотом N30 + опрыскивание растений микроудобрением 

Реаком-СР-Зерно, получена урожайность 3,23 т/га зерна І класса качества 

 

8. Гасанова И. И. Влияние минерального удобрения на урожайность 

и качество зерна озимой пшеницы в Северной Степи Украины /  
И. И. Гасанова // Земледелие и защита растений. – 2014. – № 5. – С. 36-38. 

Исследованиями, проведенными в условиях Северной Степи Украины, 

установлены условия формирования лушчих показателей продуктивности и 

качества зерна озимой пшеницы. В статье изложены результаты влияния 

азотных подкормок на урожайность и технологические качества зерна. 
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Выяснено, что повышенные показатели качества зерна на уровне 1 класса 

получены в варианте, где проводится локальная подкормка посевов  

аммиачной селитрой (N30) в конце кущення и некорневая подкормка 

карбамидом (N30) в колошение 

 
9. Цилюрик А. И. Пожнивные остатки – основа почвенного 

плодородия чернозёмов степной зоны Украины / А. И. Цилюрик // 

Известия Национального аграрного университета Армении. – 2014. – 
№1. – С. 39-44. 

В статье представлены результаты исследований по изучению 

изменения почвенного плодородия чернозёмов Степи Украины. Установлено, 

что длительное использование всех пожнивно - корневых остатков 

предшествующих культур совместно с минеральными туками в качестве 

органического удобрения способствует сохранению почвенного плодородия и 

обеспечивает бездефицитный баланс гумуса в короткоротационных 

севооборотах. Оставленные пожнивные остатки дают возможность на 

конец второй ротации короткоротационных севооборотов повысить 

содержание гумуса в обрабатываемом слое на 0,03-0,13% и вернуть в почву 

значительную часть подвижных элементов питания (N-NO3, Р2О5, К2О) 

 

10. Дзюбецкий Б. В. Комбинационная способность самоопыленных 

линий кукурузы плазмы Айодент / Б. В. Дзюбецкий, Н. А. Боденко,  
Н. Н. Федько, Т. Н. Бондарь // Кукуруза и сорго. – 2014. – № 1. –  

С. 27-30. 
В процессе изучения тесткроссов линий S3-S4 полученных на базе 

сестринских двойных гибридов кукурузы плазмы Айодент, была определена 

их общая (ОКС) и специфическая (СКС) комбинационная способность, а 

также проведена фенологическая оценка. Выделены пять линий, которые 

имели положительные значения оценок ОКС в течение 2-х лет 

 

11. Рябченко Э. Н. Оценка жароустойчивости новых удвоенно-

гаплоидных линий кукурузы (Zea Maize L.) плазмы Ланкастер (С103) / 
Э. Н. Рябченко, В. Ю. Черчель, О. П. Рябченко // Кукуруза и сорго. – 

2014. – № 1. – С. 31-35. 
 С помощью физиологического лабораторного метода изучена 

жароустойчивость удвоенных гаплоидных линий кукурузы и их исходных 

компонентов. Проанализировано влияние жароустойчивости на 

продуктивность и морфологические признаки растений кукурузы. 

Установлена взаимосвязь между ступенью жароустойчивости и типом 

реакции на изменение условий выращивания 
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12. Кирпа Н. Я. Особенности созревания и формирования всхожести 

семян гибридов кукурузы / Н. Я. Кирпа, М. А. Стюрко // Современный 
научный вестник. – Белгород, 2014 . – № 21 (217). – С. 54-60. 
 Определены параметры, характеризующие процесс созревания семян 

гибридов кукурузы – динамику их влагоотдачи и накопление сухого вещества. 

Установлено интервал уборочной влажности, при которой семена 

достигают кондиционной всхожести, высокой силы роста и 

продуктивности 

 
13. Кирпа Н. Я. Особенности подготовки семян кукурузы в условиях 

типичного кукурузообрабатывающего завода / Н. Я. Кирпа,  

М. А. Стюрко, Л. Н. Бондарь // Современный научный вестник. – 
Белгород, 2014. – № 46 (242). – С. 17-23. 
 Проведен анализ и определены технологические процессы 

послеуборочной обработки семян кукурузы в условиях типичного 

кукурузообрабатывающего завода. Установлено влияние процессов на 

всхожесть и урожайность семян гибридов и самоопыленных линий кукурузы, 

рекомендуются методы, которые повышают их качество 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 
 

14. Чабан В. І. Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у 

степовій зоні України / В. І. Чабан, С. П. Клявзо, О. Ю. Подобед // 

Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. – 2014. – Вип. 81. – 
С. 73-79. 
 Узагальнено результати мікроелементного складу рослин кукурудзи 

зони Степу України. Встановлені середні значення вмісту мікроелементів в 

зерні та листостебловій масі. Максимальні показники коефіцієнту 

біологічного поглинання відмічені для Zn (30,5) і Cu (11,1). Аналіз емпіричних 

кривих свідчить, що дія певних факторів не дозволяє рослинам повністю 

реалізувати потенційні можливості щодо накопичення більшості 

мікроелементів. Запропонована шкала градації вмісту мікроелементів в зерні 

з урахуванням регіональних особливостей 

 

15. Халак В. І. Оцінка відгодівельних і м’ясних якостей свиней 

великої білої породи  зарубіжної селекції за умов використання 

індексу Ліві та традиційної технології утримання / В. І. Халак,  
С. О. Менькач // Біоресурси і природокористування. – К., 2014. – Т. 6. 

– № 1-2. – С. 77-80. 
Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи української селекції та тварин 

аналогічного генотипу завезених з Угорщини. Встановлено, що використання 
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кнурів великої білої породи зарубіжної селекції сприяє підвищенню забійних і 

м’ясних якостей в середньому на 10,7% 
 

16. Халак В. І. Фізико-хімічні та хімічні показники м’язової тканини і 
підшкірного сала молодняку свиней залежно від концентрації 

креатиніну та глюкози у сироватці крові / В. І. Халак // Біоресурси і 

природокористування. – К., 2014. – Т. 6. – № 3-4. – С. 104-111. 
 Наведено результати досліджень фізико-хімічного та хімічного складу 
найдовшого м’яза спини та підшкірного сала, а також деяких біохімічних 

показників сироватки крові молодняку свиней (концент-рація креатиніну, 

концентрація глюкози) 

 

17. Логвіненко В. І. Оцінка корів української червоної молочної 
породи за параметрами лактаційної кривої / В. І. Логвіненко // 

Біоресурси і природокористування. – К., 2014. – Т. 6. – № 3-4. – С. 123-126. 
Встановлено, що тваринам ДО "Ерастівська ДС" притаманнні стійкі 

та рівномірно спадаючі лактаційні криві за достовірного позитивного 

зв'язоку між показником надою за 305 днів лактації та оціночними індексами 

 
18. Козир В. С. Навчання та оцінка знань студентів тваринницьких 

факультетів аграрних вузів / В. С. Козир, В. І. Халак // Біоресурси і 

природокористування. – К., 2014. – Т. 6. – № 3-4. – С. 204-215. 
Розглянуто сучасні підходи до оцінки знань студентів, запропоновано 

нові педагогічні прийоми, що сприяють загальному підвищенню рівня знань 

випускників вищого навчального закладу 
 

19. Маршалкіна Т. В. Імуногенна активність Eimeria tenella з 

прискореним циклом розвитку / Т. В. Маршалкіна // Ветеринарна 
біотехнологія. – Ніжин, 2014. – № 24. – С. 100-104. 

Для специфічної профілактики еймеріозу курчат запропоновано 

застосування ізоляту найпростіших виду E. tenella з прискореним циклом 

розвитку та наведені результати дослідження щодо вивчення його впливу на 

морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові курчат 
 
20. Плис В. М. Дія антиоксидантної суміші на стійкість до окиснення 

м’язової тканини водоплавної птиці / В. М. Плис, Г. Н. Мартиненко,  

А. С. Чухлебова, Т. В. Колбасіна // Ветеринарна медицина : міжвід. 
тем. наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 98. – С. 128-130. 
 У дослідах на водоплавній птиці вивчено вплив антиоксидантної суміші 

на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у м'ясі та жирі. 
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Встановлено, що додавання такої суміші сприяє збільшенню строків 

збереження м'яса до 30 діб без змін його смакових властивостей 

 

21. Плис В. М. Розробка та апробація в Україні «Набору для 
діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої 

гемаглютинації (РНГА)» / В. М. Плис, Т. В. Колбасіна, Б. Т. Стегній, 

О. В. Обуховська, В. О. Ушкалов, О. Ф. Блоцька, Л. М. Виговська,  
Л. С. Короленко, С. І. Вовк // Ветеринарна медицина : міжвід. тем. 

наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 99. – С. 225 – 231. 
У статті показано результати розробки та апробації «Набору для 

діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації» 

і визначено його діагностичну і практичну цінність. Установлено, що 

компоненти набору відповідають нормам і вимогам ТУ У 24.4-00497087-

0092:2009. Антиген антитільний еритроцитар-ний бактерії пастерельозу 

(холери) птиці та позитивна сироватка крові є активними і специфічними в 
РНГА, про що свідчать результати міжвідомчих комісійних випробувань. 

Розроблений, апробований і зареєстрований в установленому порядку 

«Набір...» може бути використаний з діагностичною метою в лабораторіях 

ветеринарної медицини різної відомчої приналежності 
 

22. Короленко Л. С. Сучасний стан щодо ендопаразитарних 
захворювань свійської птиці у господарствах степової зони України / 

Л. С. Короленко, Т. В. Маршалкіна, Г. В. Заікіна // Ветеринарна 

медицина України. – 2014. − №3. – С. 20-22. 
 Узагальнено результати епізоотологічного моніторингу гельмінтозів 

та еймеріозів свійської птиці у промислових, фермерських та присадибних 
господарствах Степової зони України, проведеного в 2011–2013 рр. 

Визначено видовий склад збудників, екстенсивність та інтенсивність 

кишкових інвазій з урахуванням способу утримання птиці, сезонності 

спалахів та вікової динаміки 

 

23. Плис В. М. Гемофільоз – небезпечне захворювання курей /  
В. М. Плис, Т. В. Колбасіна, Л. С. Короленко // Ветеринарна медицина 

України. – 2014. – № 4 (218). – С. 8-10. 
У переліку інфекційних захворювань, які завдають значних економічних 

збитків птахівництву, одним з актуальних є гемофільоз (заразний нежить) 

курей. У статті подано літературний огляд класичних і сучасних методів 

діагностики, лікування, профілактики і боротьби з цією хворобою 
 

24. Кирпа М. Я. Аналіз й обґрунтування систем і технологій зі 

зберігання зерна / М. Я. Кирпа // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. 
– С. 56-59. 
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 Охарактеризовано різні системи зберігання зерна в Україні, до них 

належать агрогосподарства із вирощування та зберігання врожаю, а 

також елеватори, хлібоприймальні підприємства, які заготовляють, 

зберігають та відправляють зернопродукцію. Виділені технології зберігання, 

які засновані на розміщенні зернових мас у сухому стані, охолодженому, за 

допомогою консервування хімічними речовинами та герметизації. 

Найбільший рівень безпечності зберігання досягається на сертифікованих 

зерноскладах, загальним об’ємом 30 – 32 млн. т 

 

25. Черенков А. В. Кліматичні зміни та особливості вирощування 

пшениці озимої в умовах північного Степу / А. В. Черенков,  
М. М. Солодушко // Вісник аграрної науки. – № 5. – 2014. – С. 16-20. 
 Охарактеризовано погодні умови за багаторічний період, які 

спостерігаються при вирощування пшениці озимої. Визначено тенденцію до 

підвищення температурних показників та збільшення кількості опадів 

впродовж останніх років. Зроблено аналіз урожайності та наведено кращі 

строки сівби основної зернової культури в умовах північного Степу 

 
26. Циков В. С. Продуктивність кукурудзи залежно від обробітку 

ґрунту і системи захисту від бур’янів у Північному Степу /  

В. С. Циков, Ю. І. Ткаліч, О. І. Бокун // Вісник аграрної науки. – 2014. 
– № 8. – С. 18-22. 

Визначено ефективність різних способів обробітку грунту в умовах 

Північного Степу України. Установлено перевагу полиневої орануи на 

глибину 25-27 см над плоско різним, мілким та нульовим обробітками. 

Приріст урожаю за роки досліджень на чистих від бур’янів полях склав 0,25-

0,59 т/га 

 
27. Зєльдін В. Ф. Селекційно-технологічна оцінка якості туш у свиней 

/ В. Ф. Зєльдін, В. С. Козир, В. О. Удовицький // Вісник аграрної 

науки. – 2014. – № 8. – С. 43-47. 
 В статті викладено інноваційний прийом диференційованої оцінки 

якості туші свиней, який дозволяє математино визначити якість туші 

 

28. Гасанова І. І. Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом 

весняно-літньої вегетації в Північному Степу / І. І. Гасанова,  

Н. Л. Ноздріна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 
2 (78). – С. 126-131. 
 У статті розглянуті особливості росту та розвитку рослин нових 

сортів пшениці озимої по чорному пару на протязі весняно–літньої вегетації. 

Досліджені біометричні показники, площа листкової поверхні та маса 100 

сухих рослин залежно від сорту 
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29. Денисюк О. В. Продуктивність та відтворювальна здатність 
корів за різного характеру лактаційної кривої / О. В. Денисюк // Вісник 

аграрної науки Причорномор'я. – 2014. – Вип. 3(1). – С. 169-175. 
Наведено результати досліджень молочної продуктивності та 

відтворювальної здатності корів залежно від характеру лактаційної кривої 

за індексами Тернера і Брууна. Встановлено достовірну різницю за 

показниками молочної продуктивності та відтворювальної здатності між 

худобою різних груп розподілу зі індексом Брууна. Певної закономірності 

щодо ознак, які були предметом дослідження за індексом Тернера не 
встановлено. Визначено напрямок кореляційного зв’язку між характером 

лактаційної кривої та показниками відтворної здатності 

 

30. Пальчук Н. С. Формування врожайності різними сортами 

пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини 
Степу України / Н. С. Пальчук // Вісник аграрної науки 

Причорномор'я. – 2014. – Вип. 4. – С. 156-162. 
У статті наведено результати досліджень реакції сучасних 

сортів пшениці озимої на рівень мінерального живлення при вирощуванні 

після сої в північній частині Степу України. У середньому за 

роки досліджень, найвищу врожайність сорти Зіра (4,11 т/га) та 

Розкішна (4,29 т/га) формували на варіантах досліду з передпосівним 

внесенням N45P45K45 та поступовим підживленням посівів N30 по ТМГ та 

N30 локально у фазі весняного кущіння. Максимальні показники 
зернової продуктивності сорту Заможність також відмічали на цих 

варіантах 

 

31. Носов С. С. Біометричні показники та зернова продуктивність 
гібридів кукурудзи залежно від строків сівби і густоти стояння рослин 

у північній підзоні степу України / С. С. Носов // Вісник 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 

Д., 2014. – № 2. – С. 86-90. 
Наведено результати досліджень вивчення реакції гібридів кукурудзи на 

заходи сортової агротехніки. Визначено їх вплив на висоту рослин у різні 

фенологічні фази, висоту прикріплення качанів, діаметр стебла. 

Проаналізовано отримані дані врожайності зерна культури, які 

перебувають у безпосередньому зв’язку з досліджуваними агрозаходами та 

погодними умовами вегетаційного період 

 
32. Кирпа М. Я. Дослідження процесу та параметри аеродинамічного 

сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей / М. Я. Кирпа, С. 
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О. Скотарь, О. А. Рослик // Вісник Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету. – Д., 2014. – № 2. – С. 95-98. 
 Виявлено нестабільність процесу аеродинамічного сепарування 

однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі гібридів кукурудзи. Не 
встановлено достовірного прямолінійного зв’язку між фракціями і схожістю 

насіння, тому процес рекомендується виконувати лише у режимі очищення і 

виділення легких домішок 

 

33. Кирпа М. Я. Характер дозрівання та формування схожості насіння 
гібридів кукурудзи в умовах Північного Степу України / М. Я. Кирпа, 

М. О. Стюрко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. – Д., 2014. – № 2. – С. 115-119. 
Визначено основні фактори дозрівання насіння гібридів кукурудзи – 

динаміку їх вологовіддачі і накопичення сухої речовини. Встановлено значення 

вологості, за якої насіння досягає кондиційної схожості, високої сили росту і 
продуктивності. Рекомендовано строки збирання гібридів кукурудзи, що дає 

можливість отримувати більш якісне насіння, скорочувати його втрати та 

збільшувати вихід 
 

34. Артеменко С. Ф. Використання водорозчинних сполук фосфору 
для передпосівної інкрустації насіння сої та поза кореневого його 

підживлення / С. Ф. Артеменко, С. М. Крамарьов, С. В. Краснєнков // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету. – 2014. – № 2. – С. 120-123. 

Проведення передпосівної інкрустації сої препаратом «Антистрес», що 

містить в своєму складі калій фосфорнокислий сприяє підвищенню польової 

схожості насіння на 10,8-11.8%. Використання даного препарату 

забезпечило формування більшої висоти рослин сої на 9,6-14,2%, а кількість 

азотфіксуючих бульбочок зросла на 26,3-39,5%. Найбільш перспективним 

напрямком є комплексне використання препарату «Антистрес2 в 

рекомендованих нормах для передпосівної інкрустації насіння і 

позакореневого підживлення рослин 

 

35. Крамарьов С. М. Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в 

різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно 

цілини в умовах Північного Степу України / С. М. Крамарьов,  
О. С. Крамарьов С. Ф. Артеменко, С. І. Жученко, А. О. Христенко,  

В. А. Сироватко, К. В. Сироватко // Вісник Дніпропетровського 

аграрно-економічного університету. – 2014. – № 2. – С. 134-138. 
 На ріллі по відношенню до цілини спостерігається тенденція до 

зростання вмісту рухомих форм фосфору й зменшення чисельності 
мікроорганізмів, які мінералізують органічні та мінеральні фосфати  грунту. 
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Зростання вмісту рухомих форм фосфатів на ріллі по відношенню до цілини 

можна пояснити післядією раніше внесених фосфорних добрив 

 

36. Маршалкина Т. В. Епізоотологічні особливості еймеріозу курей у 
господарствах Дніпропетровської області / Т. В. Маршалкіна // Вісник 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 

2014. – № 2. – С. 199-201. 
 У переліку інвазійних захворювань, які завдають значних економічних 
збитків птахівництву, однією з актуальних проблем є еймеріоз. Аналіз 

літературних даних та власних досліджень свідчить про значне поширення 

еймеріозу курей в господарствах різної форми власності та різною 

технологією утримання. В даній роботі вивчено епізоотичну ситуацію щодо 

еймеріозної інвазії курей на території Дніпропетровської області. Отримані 

дані щодо екстенсивності та інтенсивності захворювання курей на еймеріоз 

залежно від віку та сезонних факторів, встановлено видовий склад збудників 

 

37. Маршалкина Т. В. Особливості лікування міксінвазії курей в 

умовах виробництва / Т. В. Маршалкіна // Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету – Житомир, 2014. – № 1 

(1). – С. 131-135. 
 Проведені випробування ефективності протипаразитарних препаратів 

за гельмінтозно-протозойної інвазії курей в умовах виробництва. 

Встановлено, що за асоційованої нематодозно-еймеріозної інвазії курей, в 

порівняльному аспекті, з чотирьох досліджених антгельмінтиків та двох 

кокцидіостатиків найбільш високу терапевтичну здатність (ЕЕ — 92,1–100 

%) проявило спільне застосування препаратів тетрамізол-10 % у поєднанні з 

бай кокс 2,5 % та фензол 22 % у поєднанні з ампроліум 22 % 

 

38. Цилюрик О. І. Ефективність безполицевого обробітку ґрунту під 

соняшник у Північному Степу України / О. І. Цилюрик, В. М. Судак // 
Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2014. –  

№ 18. – С. 160-166. 
 Показано експериментальний матеріал щодо впливу різних способів 

основного обробітку ґрунту (полицевий, чизельний, безполицевий, дисковий) 

під соняшник і залучення у кругообіг значної кількості (6-8 т/га) 

післяжнивних решток попередника (пшениця озима). Вивчено зміну 

агрофізичних властивостей ґрунту, водний, поживний режими чорнозему, 

забур’яненість і продуктивність олійної культури. Встановлено, що у разі 
залучення у кругообіг усієї побічної продукції попередника способи основного 

обробітку ґрунту (полицевий, чизельний, безполицевий) за рівнем 

урожайності соняшнику є рівноцінними. Застосування мілкого (мульчуваль-

ного) обробітку ґрунту під соняшник створює належні умови волого-
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забезпеченості рослин, поліпшує структурний стан ґрунту, гарантує 

економію пального і коштів та підвищення рівня рентабельності 

виробництва, однак спричинює ризики, безпосередньо пов’язані з 

погіршенням поживного режиму, підвищенням забур’яненості. Зазначені 

негативні явища можна упередити за рахунок техніко-технологічних 

інновацій, моніторингу поживного режиму ґрунту і фітосанітарного стану 

посівів 

 

39. Носов С. Особливості водоспоживання гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості залежно від строків сівби в Північній підзоні 
степу України / С. Носов // Вісник Львівського національного 

аграрного університету. – 2014. – № 18. – С. 210-217. 
Наведені результати вивчення особливостей зміни запасів продуктивної 

вологи в ґрунті протягом вегетаційного періоду гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості, а також обсягів сумарного водоспоживання залежно від 

строків їх сівби. Обчислено коефіцієнт водовикористання досліджуваних 

гібридів і на цій основі зроблено висновок про ефективність споживання 
ними вологи в роки, які дуже різнилися між собою за гідротермічними 

умовами 

 

40. Цилюрик О. І. Ефективність безполицевого обробітку ґрунту за 
вирощування ячменю ярого в північному Степу / О. І. Цилюрик,  

В. П. Шапка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 

2014.  № 1 (72). – С. 25-29.  
Вивчено вплив різних способів основного обробітку ґрунту під ячмінь 

ярий на агрофізичні властивості, водний режим чорнозему звичайного, 

забур’яненість посівів, продуктивність і економічну ефективність 

виробництва зернової культури. Встановлено, що чизельний обробіток 

ґрунту в умовах посушливого північного Степу України забезпечує зростання 

акумуляції ґрунтової вологи в осінньо-зимовий період, завдяки наявності на 

поверхні ґрунту рослинних залишків попередника і хвилястому нанорельєфу. 

Це гарантує максимальні запаси продуктивної вологи навесні порівняно з 

іншими способами основного обробітку ґрунту, а також високий урожай і 
найвищий рівень рентабельності виробництва зерна. Використання мілкого 

дискового обробітку ґрунту (10–12 см) під ячмінь ярий призводить до 

підвищення забур’яненості посівів, що є однією з причин зниження 

урожайності зернофуражної культури на 0,20–0,46 т/га. по відношенню до 

полицевої оранки та чизелювання 
 

41. Крамарьов С. М. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних 
горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах 

північного Степу України / С. М. Крамарьов, О. С. Крамарьов,  
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П. В. Писаренко, А. О. Христенко, Л. М. Токмакова, С. І. Жученко,  

В. А. Сироватко, К. В. Сироватко // Вісник Полтавської державної 

аграрної академії.  2014.  № 2 (73).  С. 7-22. 
Проаналізовано зміну вмісту рухомого фосфору в генетичних 

горизонтах чорнозему звичайного на ріл лі відносно цілини в умовах північного 

Степу України за різних методів досліджень. Для точної діагности ки 

фосфатного стану даних ґрунтів слід використо вувати один із трьох 
методів: Карпінського Зам ятіної (ДСТУ 472), Мачигіна (ДСТУ 41) або лсена 

(ДСТУ ISO 1263). Встановлено, що реальна природна забезпеченість орного 

шару чорноземів звичайних фосфором відповідає межі низької та середньої 

забезпеченості цим елементом живлення рослин 

 

42. Ноздріна Н. Л. Формування елементів структури врожайності та 
якості зерна нових сортів пшениці озимої в північному Степу /  

Н. Л. Ноздріна // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 

2014. – № 2 (73). – С. 165-168. 
Наведено результати дослідження з визначення елементів структури 

урожайності (кількість продуктивних стебел на 1 м2, кількість зерен у 

колосі, маса зерна із колоса, маса 1000 зерен) та якості зерна нових сортів 

пшениці озимої по чорному пару в різні за погодними умовами роки 
 

43. Крамарьов С. М. Ефективні елементи технології вирощування 
сої в умовах північного Степу / С. М. Крамарьов, С. Ф. Артеменко,  

П. В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 

2014. – № 3 (74). – С. 11-15. 
Інокуляція та інкрустація насіння в технології вирощування кожної 

культури займає важливе значення. Обробка посівного матеріалу 

перспективними штамами азотфіксуючих бактерій позитивно вплинула на 
потенціал продуктивності азотфіксації сої й, як наслідок, на врожай даної 

культури. Урожайність сої, де проводили передпосівну обробку насіння 

перспективними штамами бульбочкових бактерій, зросла на 11,9-15,2% 
 

44. Маршалкіна Т. В. Терапевтична ефективність нового засобу за 
умов спонтанної еймеріозної інвазії курчат / Т. В. Маршалкіна,  

Г. В. Заікіна, Н. В. Біла, А. В. Євтушенко // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна 

медицина». – Суми, 2014. – Вип. 1 (34). − С. 156-161. 
У статті викладено результати експерименту з вивчення тера-

певтичної ефективності нового антикокцидійного лікувального засобу для 

профілактики і боротьби з еймеріозами тварин «Толкокцид» за спонтанної 

еймеріозної інвазії курчат 
 



~ 14 ~ 

45. Плис В. М. Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціаціях з 
деякими інфекційними та інвазійними захворюваннями / В. М. Плис, 

Т. І. Фотіна // Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Ветеринарна медицина». – Суми, 2014. – № 6 

(35). – С. 114-122. 
У статті викладено результати епізоотологічного моніторингу щодо 

пастерельозу(холери) птиці, за змішаного перебігу з вірусними, 

бактеріальними та інвазійними захворюваннями, у птиці центрального 

регіону України упродовж 2008-2012 рр 
 

46. Козирь B. C. Вплив фітопрепаратів на відтворну функцію корів 
і збереженість телят / B. C. Козирь, Ю. О. Філіпов, П. П. Антоненко // 

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія 

«Тваринництво». – Суми, 2014. –  Вип. 7. – С. 147-149. 
Доведено позитивний вплив фітопрепаратів на відтворну функцію і 

збереженість телят при використанні їх сухостійним коровам 

 

47. Денисюк О. В. Вплив гено- та паратипових факторів на характер 
лактаційної кривої корів / О. В. Денисюк // Вісник Сумського 

національного аграрного університету.  Серія «Тваринництво». – 

Суми, 2014. –  Вип. 2/1. – С. 35-38. 
Встановлено міжпородну різницю за рівнем молочної продуктивності і 

характером лактаційної кривої тварин голштинської та української 

червоної молочної порід. Визначено силу впливу на характер лактаційної 
кривої бугая (12,1 %), породи (52,4 %; Р>0,95), господарства (5,1%; Р>0,95) 
 

48. Кохан А. В. Урожайність пшениці озимої залежно від 

попередників, обробітку ґрунту та удобрення в умовах Лівобережного 
Лісостепу України / А. В. Кохан, О. А. Самойленко, О. І. Лень,  

А. О. Семяшкіна // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ 

Харківської області. – 2014. – Вип. 16. – С. 99-104. 
 

49. Романенко О. Л. Що очікує південний Степ в умовах глобального 

потепління? / О. Л. Романенко, С. Р. Конова, М. М. Солодушко, Н. М. 

Усова, С. В. Бальошенко // Вісник Центру наукового забезпечення 
АПВ Харківської області. – Х., 2014. – № 16. – С. 204-211. 
 Охарактеризовано гідротермічний потенціал зони південного Степу в 

умовах посилення процесів глобального потепління. Зроблено попередні 

прогнози щодо вирощування пшениці озимої за поступового підвищення 

температурних показників та зростання кількості посух впродовж її 
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вегетації. Наведено шляхи зменшення негативного впливу посушливих явищ в 

сільськогосподарському виробництві 

 

50. Ткаліч Ю. І. Засухостійкість і водоспоживання різних за 
скоростиглістю гібрідів соняшнику залежно від біологічних 

препаратів / Ю. І. Ткаліч, М. П. Ніценко // Вісник Центру наукового 

забезпечення АПВ Харківської області. – 2014. – Вип. 16. – С. 239-246 
Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, 

Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і 

врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності 

культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином 

+діазофіт 

 

51. Фатєєв А. І. Мікроелементи побічної продукції як складова 
балансу поживних речовин у сівозміні / А. І. Фатєєв, Д. О. Семенов,  

К. Б. Смірнова, А. М. Шемет, В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // Вісник 

Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2014. – 
Вип. 16. – С. 296-304. 

Вивчено вміст мікроелементів в нетоварній частині врожаю зернових 

культур. Отримано показники господарського та біологічного виносу МЕ 

побічною продукцією. Встановлено, що повернення мікроелементів у ґрунт з 

пожнивно-кореневими рештками є суттєвою статтею компенсації їх 

витрат на формування врожаю сільськогосподарських рослин 

 
52. Педаш Т. М. Поширення і розвиток кореневих гнилей залежно від 

фаз розвитку пшениці озимої та попередника / Т. М. Педаш,  

О. О. Педаш, О. А. Горщар // Захист і карантин рослин : міжвід. тем. 

наук. зб. – К., 2014. – № 60. – С. 247-251. 
 Наведено результати досліджень поширення та розвитку кореневих 

гнилей в онтогенезі пшениці озимої по різних попередниках в умовах пів- 

нічної частини Степу України. Визначено основних збудників хвороби та їх 

частку в комплексі збудників залежно від фаз розвитку пшениці озимої 

 

53. Шевченко М. Водночас з еволюцією систем землеробства 
змінюється і видовий склад бур’янів у різних ланках сівозміни /  

М. Шевченко, О. Шевченко, С. Шевченко, Н. Швець // Зерно і хліб. – 

2014. – №3. – С. 26-27. 
 

54. Горщар О. Нашлемо погибель на комірних шкідників хлібних 

запасів / О. Горщар, Г. Токарчук // Зерно і хліб. – 2014. – № 4. –  
С. 32- 33. 
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55. Черенков А. В. Фотосинтетична діяльність рослин різних 
сортів пшениці озимої залежно від технологічних прийомів 

вирощування в умовах північного степу України / А. В. Черенков,       

В.І. Козечко // Зрошуване землеробство: міжвід. тем. наук. зб. – 

Херсон : Грінь Д. С., 2014 – Вип. 61. – С. 38-40. 
Наведено результати досліджень з впливу технологічних прийомів 

вирощування на фотосинтез рослин різних сортів пшениці озимої в умовах 

північного Степу України. Експериментально доведено, що найбільшу площу 

листкової поверхні рослини формували при сівбі з середини третьої декади 

вересня (25.09) по першу декаду жовтня (05.10). Максимальну площу 

листкової поверхні серед вивчаємих сортів формували рослини сорту 

Селянка. Встановлено позитивний кореляційний зв'язок (r = 0,504-0,532) між 

площею листкової поверхні рослин пшениці озимої та урожайністю 

 
56. Черчель В. Ю. Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів 

кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених 

ліній / В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, В. В. Плотка, Т. В. Негода // 
Зрошуване землеробство: міжвід. тем. наук. зб. – Херсон : Грінь Д. С., 

2014. – Вип. 62. – С. 100-103. 
Наведені результати оцінки 33 кременистих гібридів кукурудзи, як 

вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній ДК206, ДК273, 

ДК959, ДК357А, які характеризувались стабільними оцінками за загальною 

комбінаційною здатністю (ЗКЗ) відносно ознаки «врожайність зерна». 

Найвища ефективність при синтезі нового матеріалу була отримана при 

самозапиленні гібридних комбінацій створених за участі ліній ДК204, ДК273, 
та ДК357А. Виділено тестер-лінію ДК296 (генетична група Ланкастер) з 

високою загальною комбінаційною та диференціючою здатністю. Не 

виявлено залежності між комбінаційною здатністю (F1) та інбредним 

потомством отриманими на їх базі 
 

57. Чабан В. І. Поживний режим ґрунту при вирощуванні зернових 
культур за системи no-till в зоні Степу України / В. І. Чабан // Корми і 

кормовиробництво : міжвід. тем. наук. зб. – Вінниця, 2014. – Вип. 79. – 

С. 35-41. 
 Вивчено вплив систем обробітку ґрунту на формування поживного 

режиму чорнозему звичайного, динаміку елементів живлення, урожай і 
якість зерна пшениці озимої і кукурудзи. Встановлено, що застосування 

нульового обробітку при вирощуванні пшениці озимої не приводить до 

погіршення ефективної родючості ґрунту. Вирощування кукурудзи за 

системою no–till позначалось на азотному режимі – вміст N–NO3 був і 1,8 

разів меншим ніж по оранці. Урожайність пшениці озимої знаходилась на 
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рівні 5,46–5,62 т/га, кукурудзи – за нульового обробітку на 0,29 т/га 

поступалась оранці 

 

58. Козир В. С. Вплив балансуючих кормових добавок на якість 
яловичини / В. С. Козир // Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова 

Каховка : «ПИЕЛ», 2014. – Вип. 7. – С. 149-151. 
Дослідженнями доведено, що балансування поживності раціонів 

бугайців української чорно-рябої молочної породи за рахунок авторських 

кормових добавок  підвищує продуктивність худоби, поліпшує забійні 

показники тварин і смакові та кулінарні  якості  яловичини 
 

59. Коваленко Т. С. Визначення генетичного потенціалу 

відтворювальних та продуктивних якостей свиней різного напрямку 

селекції / Т. С. Коваленко, В. І. Халак // Науковий вісник «Асканія-
Нова». – Нова Каховка : «ПИЕЛ», 2014. – Вип. 7. – С. 236-243. 
 Викладено експериментальний матеріал  з визначення генетичного 

потенціалу свиней різного напрямку продуктивності за відтворювальною 

здатністю, а також ознаками, що характеризують відгодівельні та м’ясні 

якості. Встановлено, що найбільш високим ступенем реалізації генетичного 

потенціалу характеризуються ознаки відгодівельних (середньодобовий 

приріст живої маси за період відгодівлі - 89,3%, вік досягнення живої маси 

100 кг  - 93,4%, витрати кормів на 1 кг приросту  - 93,5%) та м’ясних 

якостей (вихід м'яса - 97,1%, площа «м’язового вічка» - 91,7%). Даний 

показник для ознак відтворювальної здатності коливається у межах від 71,8 
до 88,6% 

 

60. Халак В. І. Інтенсивність формування ремонтних свинок породи 

ландрас французької селекції та їх довічна продук-тивність в умовах 
прогресивної технології утримання / В. І. Халак, В. М. Волощук // 

Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова Каховка : «ПИЕЛ», 2014. – 

Вип. 7. – С. 266-274. 
Наведено результати досліджень ознак росту ремонтних свинок 

породи ландрас французької селекції, показників відтворювальної здатності 

свиноматок зазначеного генотипу  та тривалість їх племінного 

використання в умовах прогресивної технології утримання 
 

61. Маршалкина Т. В. Методи молекулярної біотехнології 
специфічної профілактики та діагностики еймеріозу у птахівництві /  

Т. В. Маршалкіна // Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. 

наук. пр. – Біла Церква : БНАУ, 2014. – Вип. 13 (108). – С. 13-17. 
 У переліку інвазійних захворювань, які завдають значних економічних 

збитків птахівництву, однією з актуальних проблем є еймеріоз. У статті 
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наведено дані вітчизняної та зарубіжної літератури, щодо класичних і 

сучасних методів специфічної профілактики та діагностики захворювання, 

акцентуючи увагу на останніх розробках на основі молекулярно-генетичних 

методів 

 
62. Гуменний В. Д. Стан продовольчої безпеки населення України 

на початку тисячоліття / В. Д. Гуменний, П. М. Музика // Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. –  

№ 1(1). – С. 134-150. 
 Наведені результати досліджень з вивчення стану продовольчої безпеки 

населення України на початку тисячоліття 

 

63. Плис В. М. Епізоотологічний моніторинг та патолого-

анатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціації з деякими 
інвазіями / В. М. Плис, Л. І. Шендрик // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 2(1). – С. 262-270. 
Викладено результати моніторингу епізоотичної ситуації щодо 

пастерельозу (холери) птиці, за змішаного перебігу з інвазіями, у птиці за 

2009-2013 рр. Встановлено сім видів гельмінтів та один ― найпростіших, 

що мали місце в асоціаціях зі збудником пастерельозу, проаналізовано 

патологоанатомічні зміни в організмі птиці за різного складу 

паразитоценотичних зв’язків 

 
64. Гуменний В. Д. Науково-методологічні та організаційні заходи 

із збереження генофонду сірої української породи великої рогатої 

худоби / В. Д. Гуменний, С. О. Вовк, Ю. В. Вуйцик, Р. Пілярчик // 

Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – Львів, 2014. 

– Т. 16. – № 2(3). – С. 69-75. 
 Наведені результати досліджень з вивчення стану збереження 

використання і значення генофонду сірої української породи великої рогатої 

худоби для потреб людства та методи і шляхи збереження популяції тварин 

 

65. Гуменний В. Д. Племінний репродуктор світлої аквітанської 
породи дослідного господарства «Поливанівка» / В. Д. Гуменний,  

В. В. Гумен, Т. В. Маршалкіна, С. Г. Шаловило // Науковий вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – №3 (3) – С. 81-90. 
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У статті надано матеріали досліджень із сучасного стану та 

перспектив використання генофонду цінної у селекційно-племінному плані 

світлої аквітанської м’ясної породи великої рогатої худоби. Основною 

метою досліджень було вдосконалення та збереження генетичних ресурсів 

сільськогосподарських тварин, які можуть використовуватись при 

формуванні в країні галузі інтенсивного м’ясного скотарства та прийняти 

посильну участь у нарощуванні м’ясних ресурсів яловичини 

 

66. Халак В. І. Фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини 

молодняку свиней за умов різної мінливості загального білка, кальцію 
та холестеролу у сироватці крові / В. І. Халак, Ю. М. Луник,  

Т. С. Коваленко // Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 

Львів, 2014. – Т. 16. – №3 (3) – С. 206-213. 
Досліджено біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней, 

фізико-хімічні властивості найдовшого м’язу спини, а також розраховано їх 

кореляційні зв'язки. Встановлено, що біохімічні показниками сироватки крові 

тварини піддослідної групи відповідають фізіологічній нормі. за фізико-

хімічним складом кількість зразків найдовшого м’яза спини високої якості за 

вологоутримуючою здатністю становить 8,3%, ніжністю – 25,0%, 

інтенсивністю забарвлення – 33,30%, вмістом жиру – 25,0%. Достовірні 

коефіцієнти кореляції між ознаками, що характеризують біохімічні 

показники сироватки крові та фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини, 

встановлено за наступними парами: pн × вміст загального білка у сироватці 

крові (r=0,629), ніжність м’язової тканини × вміст холестеролу у сироватці 

крові (r=0,726) 

 

67. Халак В. І. Оцінка свиноматок великої білої породи заводського 

типу «Голубівський» за ознаками відтворювальної здатності /  
В. І. Халак // Науково-технічний бюлетень. – Х., 2014. – № 112. –  

С. 159-166. 
 Наведено результати досліджень ознак відтворювальної здатності 

свиноматок великої білої породи заводського типу "Голубівський". 

Встановлено, що ефективними способами оцінки свиноматок за ознаками 

відтворювальної здатності є використання оціночних індексів вирівняності 

гнізда ІВГ, І та індексу Л. Лаша в модифікації М.Д.Березовського (r=+0,374 - 

+0,994) 

 

68. Козырь В. С. Эффективность селекции при разных 

технологиях производства продукции / В. С. Козырь, Е. В. Хмелева // 
Науково-технічний бюлетень. – Х., 2014. – № 112. – С. 209-211. 
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69. Ткаліч Ю. І. Продуктивність та економічна оцінка вирощування 

соняшнику при використанні різних обробітків грунту і гербіцидів / 
Ю. І. Ткаліч // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур 

НААН України. – Запоріжжя, 2014. – № 20. – С. 198-203. 
У статті висвітлені елементи вирощування соняшнику на фоні різних 

основних обробітках ґрунту з використанням гербіцидів і їх бакових сумішок 

для контролювання бур’янів. Встановлена перевага оранки над мілким 

обробітком та «нульовим», найвищу врожайність насіння (2,72 т/га) 

одержали на фоні оранки, при обробітку плоскорізом вона становила 2,32 

т/га, мілкий обробіток – 2,06 т/га, а за прямої сівби – 1,70 т/га. 
Максимальний рівень рентабельності (216,4 %) був на оранці з 

використанням гербіциду харнес 

 

70. Плис В. М. Імунологічний моніторинг пастерельозу (холери) 

птиці в Дніпропетровському регіоні / В. М. Плис // Проблеми 
зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць. – Х., 2014. – 

Вип. 28. – Ч. 2. – С. 585-588. 
 В статті викладено результати серологічного моніторингу 

пастерельозу (холери) птиці з використанням набору для діагностики в 

реакції непрямої гемаглютинації серед сприйнятливого птахопоголів'я яка 

дозволяє корегувати схеми вакцинопрофілактики та прогнозувати перебіг 
інфекційного процесу. Встановлено наявність антитіл до пастерельозу у не 

імунізованої птиці, яка може бути пастерелоносієм 

 

71. Маршалкина Т. В. Розробка імунізуючого препарату із Еimeria 

tenella з прискореним циклом розвитку / Т. В. Маршалкіна // Проблеми 
зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць. – Х., 2014. –

Вип. 29. – Ч. 2. – С. 178-180. 
 В статті приведені результати розробки імунізуючого пре-парату для 

специфічної профілактики еймеріозу курчат, в основі якого як імуноген 

використано виділений ізолят Е. tenella з приско-реним циклом розвитку 
 

72. Дворецький А. І. Самоочищення Дніпровського водосховища як 

провідний фактор формування екологічно безпечного середовища 
існування риб / А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак,  

А. С. Кириленко // Рибогосподарська наука. – 2014. – № 4 – С. 26-36. 
З використанням методів біоіндикації, біотестування та гідрохімії 

досліджено якість води Дніпровського водосховища, яке є водоймою 

комплексного, у тому числі рибогосподарського, призначення і 

характеризується посиленим антропогенним тиском 
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73. Халак В. І. Біохімічні показники сироватки крові молодняку 

свиней – маркери раннього прогнозування якісного складу м’яса та 
сала / В. І. Халак // Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. – Полтава, 2014. 

– Вип. 64. – С. 65-73. 
 Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові, фізико-хімічного та хімічного складу м’язової тканини та підшкірного 

сала молодняку свиней. Установлено, що у тварин великої білої породи у віці 

6 місяців (n=25) вміст загального білка становить – 71,28±1,164 г/л, 

концентрація альбумінів - 38,86±0,708 г/л, глобулінів – 32,42±1,089 г/л, 

активність АсАТ – 1,33±0,074 ммоль/год/л, активність АлАТ – 1,87±0,063 
ммоль/год/л, активність лужної фосфотази – 291,99±12,517 од/л, 

концентрація загальних ліпопротеїдів – 778,88±23,849 мг%, вміст 

холестеролу - 1,94±0,121 ммоль/л. За фізико-хімічними та хімічними 

показниками зразки найдовшого м’яза спини та підшкірного сала, згідно 

існуючої шкали оцінки якості м’яса належали до високої, нормальної та 

низької якості 

 
74. Волощук В. М. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней 

різного походження за умови використання традиційної технології 

утримання / В. М. Волощук, В. І. Халак, В. В. Замикула // Свинарство : 

міжвід. тем. наук. зб. – Полтава, 2014. – Вип. 65. – С. 37-43. 
 Досліджено показники відгодівельних та м’ясних якостей молодняку 

свиней великої білої породи датського походження та тварин аналогічного 

генотипу української селекції в умовах традиційної технології утримання. 

Встановлено, що молодняк свиней великої білої породи датського 

походження переважав ровесників української селекції за середньодобовим 

приростом живої маси на 5,6%, віком досягнення живої маси 100 кг – на 

4,09%, витратами корму на 1 кг приросту живої маси – на 3,95%. За 

м’ясними якостями достовірну різницю встановлено за товщиною шпику на 

рівні 6 – 7 грудних хребців – 9,54% (Р>0,99), площею «м’язового вічка» - 

8,35% (Р>0,999) та індексом відгодівельних і м’ясних якостей – 11,58% 

(Р>0,999). Розподіл молодняку свиней на класи за індексом відгодівельних і 

м’ясних якостей ( Х ± 0,67σ) показав, що тварини М + клас (175,36 до 193,06 

бала), порівняно з ровесниками М  класу (125,39-149,40 бала) 

характеризуються більш високими показниками відгодівельних (на 7,73%) та 

м’ясних якостей(на 13,56% 

 

75. Козир В. С. Вплив чисельності поголів’я в станку на ефективність 

відгодівлі свиней / В. С. Козир // Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. – 

Полтава, 2014. – Вип. 65. – С. 292-293. 
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 Експериментально доведено важливість оптимізувати кількість 

поголів’я свиней на відгодівлі на 1 кв. м. підлоги станку, що сприяє 

поліпшенню виробничих та економічних показників галузі 

 
76. Дзюбецький Б. В. Комбінаційна здатність сімей S3-S5, 

отриманих на базі подвійних сестринських гібридів кукурудзи 

генетичної плазми Айодент / Б. В. Дзюбецький, Т. М. Бондар // 

Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 105. – 
С. 16-22. 

У процесі вивчення тесткросів сімей S3 – S5, отриманих на базі 

подвійних сестрин ських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент, 

встановлено їхню загальну (ЗКЗ) і специфічну (СКЗ) комбінаційну здатність. 

Виділено сім’ї, які мали стабільні позитивні значення ЗКЗ впродовж років 

досліджень 

 
77. Кирпа М. Я. Особливості вологовіддачі та формування схожості 

насіння гібридів кукурудзи при дозріванні за посушливих умов Степу 

України / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко // Селекція і насінництво : 
міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 105. – С.178-187. 
 В умовах зміни та посушливості клімату визначено параметри, які 

характеризують процес дозрівання насіння гібридів кукурудзи – динаміку їх 

вологовіддачі і накопичення сухої речовини. Встановлено значення вологості і 

строків збирання, при яких насіння формує кондиційну схожість, високу силу 

росту і продуктивність 

 
78. Клімова О. Є. Диференціація рекомбінантних ліній цукрової 

кукурудзи за параметрами комбінаційної здатності / О. Є. Клімова // 

Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 106. – 
С. 111-120. 

Наведено результати вивчення комбінаційної здатності 30-ти 

рекомбінантних ліній цукрової кукурудзи за врожайністю качанів. Оцінені 

лінії диференційовано за ефектами ЗКЗ, константами і варіансами СКЗ при 

проведенні досліджень в контрастних умовах вирощування. Виділено 10 ліній 

з високою генетичною цінністю, що дозволяє ефективно використовувати їх 

у практичній селекції. За врожайністю кращі гібридні комбінації значно 

перевищували середньо-популяційні значення тесткросів та рівень 

стандарту 

 

79. Кирпа М. Я. Термостійкість та схожість насіння гібридів 

кукурудзи залежно від режимів їх сушіння / М.Я. Кирпа, М. О. Стюрко 
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// Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2014. – Вип. 106. 

– С.127-133. 
 Визначено елементи термостійкості насіння гібридів кукурудзи, які 

включають їх стиглість, вологість, сортову особливість, температуру та 
швидкість вологовіддачі насінини. Виходячи із термостійкості та схожості 

насіння, встановлено оптимальні температурні режими сушіння, які 

становлять 30–50˚C для зерна з вологістю 22–40 % 

 

80. Пальчук Н. С. Продуктивність різних сортів пшениці озимої 
залежно від умов вирощування в північному Степу України /  

Н. С. Пальчук // Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 

2014. – Вип. 106. – С. 155-162 
Наведено результати досліджень з вивчення продуктивності різних 

сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в 

північному Степу України. Зроблено порівняльний аналіз процесів формування 
елементів структури врожаю при вирощуванні озимини по чорному пару, сої 

та ячменю ярому. Встановлено, що сорто- ва реакція досліджуваних сортів 

на попередники та рівень мінерального живлення була різною. Так, найбільшу 

врожайність формували сорти Зіра та Розкішна. В середньому за роки 

досліджень залежно від умов вирощування вона коливалась в межах 2,80-5,12 

т/га та 3,03-5,82 т/га відповідно 

 
81. Черчель В. Ю. Овес – стан та ефективність виробництва, нові 

сотри і можливості / В. Ю. Черчель, Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, 

В. П. Солодушко, Н. О. Ляшенко // Селекція і насінництво : міжід. тем. 

наук. зб. – Х., – 2014. – Вип. 106. – С. 183-190. 
 Висвітлено напрями використання вівся посівного, наведено його 

біологію. Показано динаміку посівних площ, урожайності і валових зборів цієї 

важливої фуражної і продовольчої культури. Наведено економічні 

параметри виробництва вівса залежно від інтенсивності його вирощування 

та урожайності. Охарактеризовано нові сорти Спурт, Бусол, Ірен та 

Стерно, створені на базі ДУ Інститут сільського господарства степової 

зони, та з’ясовано їхні переваги 

 
82. Гуменний В. Д. Етологічні особливості у відтворенні овець /  

В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило, В. І Похил // Сільський господар. – 

2014. – № 7-8 – С. 9-15. 
 Наведені результати досліджень з вивчення етологічних особливостей у 

відтворенні овець 

 

83. Черчель В. Ю. Обґрунтування індексу співвідношення висоти 

прикріплення верхнього качана до висоти рослини гібридів кукурудзи 
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(Zea Maize L.) / В. Ю. Черчель, В. А. Марочко, М. М. Таганцова // 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2014. – № 2 (23). – 
С. 40-44. 

Методично обґрунтовано визначення (метод – морфологічний опис) 

кількісної ознаки – «рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього 

качана до висоти рослини» гібридів кукурудзи (Zea mays L.) та встановлено 

параметри градації ступеня прояву ідентифікаційної ознаки для полегшення 

оцінки за проведення морфологічного опису гібридів кукурудзи 
 
84. Бондарь Т. М. Добір кращих ліній отриманих при самозапиленні 

сестринських гібридів кукурудзи плазми Айодент / Т. М. Бондарь // 

Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2014. – № 87. – С. 24-28. 
Наведено результати досліджень за 2011-2013 рр. щодо випробування 

тесткросів ліній S3 – S5 отриманих від самозапилення сестринських простих 

гібридів (SС) плазми Айодент та визначена їх загальна (ЗКЗ) та специфічна 
(СКЗ) комбінаційна здатність. Виділено лінії, які мали позитивні значення 

оцінок ЗКЗ протягом 3-х років 
 

85. Шевченко М. С. Формування продуктивності зернових і 
зернобобових культур при мінімізації обробітку ґрунту /  

М. С. Швченко, С. М. Шевченко, Л. М. Запорожець // Таврійський 

науковий вісник. – 2014. – Вип. 89. – С. 83-88. 

 
86. Козырь В. Пути решения некоторых проблем в зоотехнической 

науке… / В. Козырь // Тваринництво України. – 2014. – № 1. – С. 6-9. 

 
87. Костенко О. І. Електронна ідентифікація тварин : законодавство 

ЄС по зоотехнії / О. І. Костенко, В. Д. Гуменний, С. Л. Скловська // 

Тваринництво України. – 2014. – № 8-9. – С. 13-14. 
Наведені результати досліджень з вивчення стану запровадження за 

європейськими вимогами електронної ідентифікації тварин 

 

88. Козырь В. Животноводство Украины: что мешает отрасли быть 

эффективной / В. Козырь // Тваринництво України. – 2014. – № 10. – 
С. 2-5. 

 

БЮЛЕТЕНЬ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ 
 

89. Черенков А. В. Пшениця озима – розвиток та селекція культури в 

історичному аспекті / А. В. Черенков, І. І. Гасанова, М. М. Солодушко 
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// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 3-8. 
 В статті наведено історію розвитку пшениці озимої, поширення цієї 

культури в країнах світу, а також представлені найбільш видатні 
досягнення вчених-селекціонерів науково-дослідних установ України 

 

90. Лебідь Є. М. Відтворення родючості чорноземів та 

продуктивність короткоротаційних сівозмін Степу залежно від 
системи мульчувального обробітку ґрунту / Є. М. Лебідь,  

О. І. Цилюрик // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 8-14. 
 Доведена доцільність раціонального використання самовідновлювальної 
системи землеробства із залученням нетрадиційних джерел мінерального 

живлення рослин. Розкривається ефективність застосування післяжнивних 

решток попередника разом із помірними дозами мінеральних добрив, які 

забезпечують процес розширеного відтворення родючості та відновлення 

природного ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах. Встановлена висока 

ефективність використання мілкої (мульчувальної) системи обробітку 

ґрунту на 12-14 см в 3-5-пільних зерно-паро-просапних сівозмінах, яка 

забезпечує високу продуктивність польових культур 

 
91. Кирпа М. Я. Методологія визначення і нормування якості насіння 

(Zea Mais L.) в Україні / М. Я. Кирпа // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 15-21. 
 На підставі ретроспективного аналізу національної системи визначення 

та нормування сортових і посівних якостей насіння, зокрема кукурудзи, 
запропоновано здійснювати подальший її розвиток шляхом наближення 

національних норм до міжнародних вимог – стандартів; обгрунтування 

додаткових показників якості та залучення до сертифікації лабораторій 

наукових установ з наданням їм права визначати і документувати посівні 

якості насіння; розроблення та впровадження на підприємствах технічних 

умов 

 
92. Чабан В. І. Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах 

степової зони України / В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 

2014. – № 6. – С. 22-25. 
 Розраховано баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах. 

Встановлено, що при формуванні врожаю сільськогосподарських культур за 

рахунок потенціалу грунту баланс мікроелементів складується різко 

від’ємно. На фоні внесення мінеральних добрив він залишався негативним, а 

дефіцит Zn зростав на 16–26 %. Проявлялась тенденція до зниження вмісту 
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потенційно доступних форм Mn, Co, Pb, Zn у ґрунті. Наявність в системі 

удобрення гною сприяє формуванню позитивного балансу МЕ. По органічній 

системі удобрення перевищення надходження Zn, Cu, Mn над їх виносом 

врожаями становить 2,6-9,5 раза 

 
93. Gyrka A. D. Environmental crop variety testing of spring small cereals 

in northern steppe of Ukraine / A. D. Gyrka // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  
№ 6. – С. 26-32. 
 The results of the analysis of available variety assortment and grain yields of 

different varieties of spring small cereals: barley, oat, wheat and triticale in the 

environmental crop variety testing, depending on the changing hydrothermal 

conditions are presented. Market the varieties, which characterized by stable 

realization of genetic potential of grain yield in a wide range of variation of 

average air temperatures and conditions water provision 

 
94. Бєліков Є. І. Густота стояння рослин як фактор визначення 

екологічної пластичності та адаптивної здатності ранньостиглих 

гібридів кукурудзи / Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, О. С. Гуманенко 
// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 33-37. 
 Наведені результати вивчення оптимальної густоти стояння рослин 

ранньостиглих гібридів кукурудзи в зоні північного степу України. 

Встановлено, що в середньому за 3 роки для всіх гібридів кукурудзи 

оптимальною була густота 55 тис. рослин/га. Густота стояння рослин як 

фактор екологічного градієнта дала можливість виявити потенціал 

врожайності гібридів та їхню реакцію на зміну умов вирощування 

 

95. Циков В. С. Шкодочинність седетально-рудеральних бур’янів /  

В. С. Циков, Ю. І. Ткаліч // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 38-41. 
 З’ясовано особливості забур’яненості сільськосподарських угідь зони 

Степу. Встановлена кількість видів, які суттєво знижують врожаї 

культурних рослин. Надані пропозиції щодо зменшення потенційної 

забур’яненості чорноземів 

 

96. Черчель В. Ю. Ячмінь – стан виробництва, нові сорти і 
можливості / В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, О. І. Лященко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 42-47. 
 Висвітлені напрямки використання ячменю ярого, наведено його 
біологію. Показана динаміка посівних площ цієї важливої зернової культури. 



~ 27 ~ 

Зроблено економічний аналіз виробництва ячменю ярого. Надана 

характеристика нових сортів ячменю Ілот і Совіра 

 

97. Ніценко М. П. Особливості формування високо-продуктивних 
посівів соняшнику при зміні ширини міжрядь і густоти стояння 

рослин / М. П. Ніценко // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 47-52. 
 Дослідами встановлено, що в умовах Степу соняшник можна 
вирощувати як зі стандартними міжряддями 70 см, так і звуженими – до 35 

см. Найбільша врожайність (3,55 т/га) формується за сівби з міжряддями 

35 см при густоті 75 тис. рослин/га, де форма площі живлення 

наближається до квадрата (35*38 см) 

 
98. Кирпа М. Я. Порівняльна характеристика методів оцінки якості 

насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  

№ 6. – С. 52-56. 
 Розглянуто відомі методи виявлення ушкодженого насіння 

сільськогосподарських культур. Розроблено і запропоновано для кукурудзи 

метод прямого перегляду насіння через лупу. Класифіковані травми та 

встановлені наслідки їх впливу на якість та вихід посівного матеріалу 

гібридів кукурудзи 

 
99. Дудка М. І. Порівняльна урожайність одновидових і сумісних 

пізніх ярих агрофітоценозів з амарантом при вирощуванні на зелений 

корм в північному Степу / М. І. Дудка // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  
№ 6. – С. 57-60. 
 Надані результати експериментальних досліджень сумісного 

вирощування амаранту з кукурудзою і сорговими культурами. Встановлена 

ефективність таких посівів при вирощуванні на зелений корм за одно- і 

двохукісного використання посівів 

 
100. Крамарьов С. М. Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої 

озимої залежно від мінерального живлення в умовах лівобережного 

Лісостепу України / С. М. Крамарьов, Г. П. Жемела, С. М. Шакалій // 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 61-67. 
 Висвітлено результати досліджень впливу мінерального живлення на 

фізичні і технологічні якості зерна пшениці м’якої озимої (середнє за 2010-

2013рр.) в умовах лівобережного Лісостепу України. Зясовано, що за рахунок 
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добрив можливо підвищити врожайність культури і вмісту білка в зерні. 

Встановлена тісна кореляційна між кількістю клейковини і вмістом білка в 

зерні 

 
101. Ткаліч Ю. І. Гербіциди в посівах соняшнику з різною шириною 

міжрядь / Ю. І. Ткаліч, І. Д. Ткаліч, О. В. Бочевар // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д., 2014. – № 6. – С. 67-69. 
 Наведено результати польових дослідів з вивчення ефективності 

гербіцидів бетанал експерт, харнес і прийомів догляду за посівами 

соняшнику. Показано, що обприскування рослин у фазі 5-6 пар листків 

гербіцидом бетанал експерт не призводить до пригнічення росту і розвитку 

рослин соняшнику, але забезпечує знищення дводольних і деяких злакових 

бур’янів. У посівах зі звуженими міжряддями має місце пригнічення ростових 

процесів у бур’янів і підвищення врожайності культури 

 
102. Бенда Р. В. Економічна ефективність вирощування ячменю 

озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення /  

Р. В. Бенда // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 70-73. 
 Наведено результати експериментальних досліджень з визначення 

економічної ефективності вирощування ячменю озимого залежно від строків 

сівби та мінерального живлення 

 

103. Артеменко С. Ф. Економічна ефективність вирощування сої та 
кукурудзи в сівозмінах короткої ротації / С. Ф. Артеменко,  

В. С. Рибка, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 73 – 77. 
 Наведені результати досліджень з економічної оцінки ефективності 

вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах короткої ротації. З’ясовано вплив 
способів основного обробітку ґрунту та доз застосування мінеральних 

добрив на ефективність короткоротаційних сівозмін 

 

104. Десятник Л. М. Вплив попередників на урожайність пшениці озимої 
в сівозмінах Степу / Л. М. Десятник, Ф. А. Льоринець, І. Є. Федоренко, 

І. М. Ліб // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 78-81. 
 Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення впливу 

попередників на формування урожаю пшениці озимої на 4-х дослідних 

станціях, що функціонують в різних районах степової зони України. 

Порівнюється дія попередників на урожай пшениці озимої у роки зі 
сприятливими і несприятливими погодними умовами 
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105. Краснєнков С. В. Контроль забур’яненості посівів кукурудзи з 
використанням ґрунтових і післясходових гербіцидів /  

С. В. Краснєнков, С. В. Березовський, С. С. Носов // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д., 2014. – № 6. – С. 91-95. 
 Викладено результати досліджень по застосуванню ґрунтових і 

страхових гербіцидів у боротьбі з бур'янами в посівах кукурудзи. Встановлені 

переваги використання страхових та комбінації ґрунтових і страхових 

гербіцидів перед препаратами ґрунтової дії шляхом визначення кількості 

бур'янів, які продовжували вегетацію після їх застосування. Визначено вплив 

досліджуваних препаратів на зниження повітряно-сухої маси бур'янистих 

рослин і підвищення врожайності зерна культури 

 
106. Гасанова І. І. Кореляційний зв’язок між кількістю азоту в листках 

рослин пшениці озимої протягом вегетації та вмістом білка в зерні /  

І. І. Гасанова, Є. Л. Конопльова, Н. С. Пальчук // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  

№ 6. – С. 95-97. 
 Виявлено тісний позитивний зв’язок між кількістю азоту в листках 

рослин різних сортів пшениці озимої протягом вегетації та вмістом білка в 

зерні. Найбільший коефіцієнт кореляції у кожного з сортів відмічався у фазі 

колосіння 

 

107. Яланський О. В. Перспективні зразки кормового сорго /  

О. В. Яланський, С. М. Остапенко, Н. М. Ісаєва, В. І. Середа // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2014. – № 6. – С. 103-107. 
 Наведені результати випробування нових сортів суданської трави та 

сорго-суданських гібридів, які за урожайністю значно перевищують 

стандарти. Кращі з них будуть розмножені з метою передачі на Державне 

сортовипробування 

 
108. Сидоренко Ю. Я. Збирання схильних до полягання сортів гороху 

прямим комбайнуванням в зоні північного Степу України /  

Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, О. В. Бочевар // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  

№ 6. – С. 107-111. 

 Наведені дворічні результати досліджень з вивчення 

ефективності вирощування в сумісних посівах сортів гороху 
листочкового і вусатого морфологічного типу. Встановлено, що при 
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висіві насіння сортів Харківський еталонний і Харківський янтарний у 

відсотковому співвідношенні 50:50 або 75:50 відповідно має місце 
підвищення врожайності та зростання економічної ефективності 

виробництва зерна гороху в товарних посівах 

 

109. Солодушко М. М. Продуктивність та особливості вирощування 
різних сортів пшениці озимої в умовах північного Степу /  

М. М. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 112-118. 
 На основі проведених досліджень вивчено та рекомендовано для 
господарств степової зони кращі сорти пшениці озимої, які забезпечують 

максимальний рівень врожайності та високу стійкість до несприятливих 

умов вирощування 

 

110. Компанієць В. О. Методика енергетичної оцінки ефективності 
технологій виробництва зерна / В. О. Компанієць, О. І. Желязков,  

А. О. Кулик // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 118-124. 
 Описаний алгоритм визначення затрат сукупної енергії на виробництво 

зерна. Наведений огляд сучасних методик розрахунку показників 

енергетичної ефективності. Проведені нормативні розрахунки енергетичних 
та матеріально-грошових витрат на вирощування озимої пшениці. Визначені 

основні напрямки економії енергоресурсів в зерновиробництві 

 

111. Кулик І. О. Оптимізація мінерального живлення рослин ячменю 
ярого після різних попередників у північному Степу України /  

І. О. Кулик // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 125-131. 
 Встановлені закономірності росту, розвитку, формування 

продуктивного стеблостою, врожайності та якості зерна ячменю ярого 

продовольчого напряму використання, а також виявлена реакція рослин на 

способи і дози застосування макро- та мікродобрив за вирощування після 
різних попередників. Встановлено оптимальні параметри елементів 

технології вирощування, які дають можливість найбільш повно реалізувати 

генетичний потенціал урожайності та якості і тим самим забезпечити 

отримання зерна цільового призначення. Визначено економічну ефективність 

удосконалених елементів технології вирощування ячменю ярого в північному 

Степу України 

 
112. Гирка А. Д. Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції  

насіння та системи мінерального живлення в умовах лівобережного 
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Лісостепу / А. Д. Гирка, О. І. Лень, Л. М. Алейнікова // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  
Д., 2014. – № 6. – С. 131-135. 
 Встановлено, що поєднання інокуляції насіння з внесенням мінеральних 

добрив та позакореневого підживлення рослин активізувало процеси росту і 

розвитку рослин, зумовлювало збільшення кількості бобів і зерен на одній 

рослині, а також маси 1000 зерен, як результат врожайність зростала на 

0,49-0,90 т/га. Найбільшу врожайність сочевиці отримано у варіанті 

внесення мінеральних добрив у дозі N10P40K55 

 
113. Козир В. С. Організація раціональної годівлі худоби / В. С. Козир, 

Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 143-145. 
 В статті наведено спосіб факторіального розрахунку балансу енергії 

та протеїну в організмі корів на основі даних фактичного споживання 
кормів, надою, складу молока і змін живої маси 

 

114. Сокрут О. В. Використання різних компонентів органічної 

сировини для біогазових установок / О. В. Сокрут, С. Є. Чернявський 
// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 146-149. 
 Проаналізовано сучасний стан розвитку біогазових систем у світі та 

перспективи їх використання у тваринницькій галузі України. Розглянуто 

технологічні особливості виробництва біогазу. На прикладі компанії “Агро-

Овен”, що на Дніпропетровщині, показано впровадження та ефективне 

застосування біогазової установки 

 

115. Козир В. С. Особливості формування кормової поведінки у телиць 

української м’ясної породи / В. С. Козир, О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка 
// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 6. – С. 150-153. 
 Досліджено особливості поведінки корів української м’ясної породи та 

їх телят. Визначена залежність росту телиць в ранньому онтогенезі від 

особливостей поведінки 

 

116. Kozir V. S. The influence of phytopreparation on animals immunity 

and productivity raising / V. S. Kozir, P. P. Antonenko, Y. O. Filippov // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2014. – № 6. – С. 153-155. 
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 На телятах червоної степової породи 2,5-місячного віку досліджено 

шляхи підвищення імунітету і продуктивність тварин під впливом природних 

фітопрепаратів 

 
117. Біла Н. В. Оцінка ризиків епізоотичної ситуації у свинарських 

господарствах Дніпропетровської області / Н. В. Біла, Т. В. Колбасіна, 

Т. В. Маршалкіна // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України – Д., 2014. – № 6. – С. 155-159. 
 У статті викладено результати лабораторних досліджень які засвідчать 

о важливості оптимізації контрольних точок моніторингу в свинарських 

господарствах за критерієм максимального вмісту збудника ОНХС та 

мінімального вмісту іншої мікрофлори, що маскує його присутність. Отримано 

дані, що у Дніпропетровській області найбільш поширеними збудниками 

бактеріальних інфекцій, що можуть маскувати присутність збудника ОНХС, є 

E. сoli, Proteus spp., Staphylococcus, Pasteurella multocida, Salmonella spp, 

Pseudomona aerugіnosa, Streptococcus spp 

 
118. Cherenkov A. V. Quality of grain of different sorts of winter wheat 

depending on agro-technology methods of cultivation in the conditions of 

the northern Steppe / A. V. Cherenkov, V. I. Kozechko // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д., 2014. – № 7. – С. 3-9. 
Результати наведених експериментальних досліджень свідчать, що при 

вирощуванні різних сортів пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах 

північного Степу України, якісне зерно (третього класу) можливо одержати 

за сівби 25 вересня та 5 жовтня. Встановлено вплив норм висіву насіння на 

показники якості зерна.  

 

119. Солодушко М. М. Вплив строків сівби на урожайність та розвиток 

хвороб пшениці озимої в умовах північного Степу / М. М. Солодушко, 
М. П. Явдощенко, О. Л. Романенко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 9-14. 
 На основі аналізу експериментальних даних більш ніж за 20-річний 

період встановлено, що в умовах північного Степу найвищу врожайність 

зерна пшениці озимої можливо отримати за сівби з 15 по 25 вересня. 

Виявлено стійку тенденцію до зміщення строків сівби в бік більш пізніх 

порівняно з раніше рекомендованими. Показано тісний зв’язок між строками 

сівби та розвитком хвороб в посівах пшениці озимої 

 

120. Хорішко С. А. Ефективність агротехнологічних заходів 

підвищення зернової продуктивності пшениці озимої в  північному 
Степу України / С. А. Хорішко, О. М. Козельський // Бюлетень 
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Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д., 2014. – № 7. – С. 14-19. 
 Наведено результати досліджень з вивчення впливу попе-редників та 

добрив на зернову продуктивність різних сортів пшениці озимої в умовах 
північного Степу України. За результатами дос-ліджень встановлено, що 

найвищу урожайність забезпечує фонове внесення мінеральних добрив з 

наступним підживленням посівів КАС (N30) у фазі кущення навесні. За даного 

режиму живлення при вирощуванні по чорному пару найвищу врожайність 

забезпечив сорт Скарбниця (7,30 т/га); після гороху та соняшнику більш 

урожайним виявився сорт Писанка – його зернова продуктивність 

становила по цих попередниках 4,76 та 4,15 т/га відповідно 

 
121. Цилюрик О. І. Обробіток ґрунту під ячмінь ярий в умовах 

північного Степу України / О. І. Цилюрик, В. П. Шапка // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  
Д., 2014. – № 7. – С. 19-22. 
 Досліджено вплив різних способів основного обробітку ґрунту під ячмінь 

ярий на агрофізичні властивості та водний режим чорнозему звичайного, 

забур’яненість посівів, продуктивність і економічну ефективність 

виробництва зерна цієї важливої зернової культури. Встановлено, що 

чизельний обробіток ґрунту поліпшує накопичення вологи в грунті, гарантує 

високий урожай і найвищий рівень рентабельності виробництва зерна 

 
122. Ткаліч Ю. І. Агротехнічні заходи поліпшення агроценозу 

соняшнику в Степу / Ю. І. Ткаліч, І. Д. Ткаліч, О. В. Бочевар,  

А. В. Кохан // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 22-27. 
 З’ясовано особливості формування продуктивності соняшнику залежно 

від способів сівби і густоти стояння рослин. Показана доцільність 

вирощування цієї культури в посівах з міжряддями 30–35 см і навіть 15 см 

при густоті 70–75 тис. рослин/га. При звуженні міжрядь за рахунок більш 

рівномірного розміщення рослин на площі, зменшення конкуренції між ними 

за фактори зовнішнього середовища можна одержувати вищі врожаї 

насіння соняшнику, ніж за стандартних міжрядь 

 
123. Чабан В. І. Вміст хімічних елементів в рослинах кукурудзи та 

оцінка мінерального живлення / В. І. Чабан, С. П. Клявзо,  

О. Ю. Подобед // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 27-32. 
 Досліджена динаміка та закономірності надходження макро- та 

мікроелементів у рослини кукурудзи. Проведена оцінка потенційних 

можливостей накопичення цих елементів зерном і вегетативною масою. 
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Встановлено, що елементний склад не є константним пока-зником і 

змінюється залежно від функціонального значення елемента, віку рослин та 

умов їх вирощування. Запропоновані градації вмісту елементів є критерієм 

оцінки і коректування системи живлення рослин кукурудзи 

 
124. SNP-genotyping and allele status in early maize inbreds /  

T. M. Satarova, V. Yu. Сherchel, O. E. Abraimova, V. V. Borisova,  

Yu. O. Goncharov, O. M. Starostina // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 32-36. 
 The results of the analysis of single nucleotide polymorphism (SNP) on 384 

DNA-markers for Ukrainian maize inbreds of different maturity groups are 

represented. Alleles of top-SNP-markers which are specific for early inbreds in 

comparisons with early-middle, middle and late-middle ones are determined 

 

125. Кирпа М. Я. Формування якості насіння кукурудзи в умовах 
типового кукурудзообробного заводу / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко,  

Л. М. Бондарь // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 36-40. 
 Проведений аналіз технологічних процесів післязбиральної обробки 
насіння кукурудзи в умовах типового кукурудзообробного заводу. 

Встановлений вплив технологічних процесів на схожість насіння та 

врожайність гібридів кукурудзи, рекомендовані методи підвищення якості 

посівного матеріалу 

 

126. Gyrka A. D. Agrobiological features of increasing the oat and spring 
barley productivity in northern steppe of Ukraine / A. D. Gyrka // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 7. – С. 40-45. 
 The article reflects the results of researches to identifying the effective 

agrobiological methods of increasing the grain productivity in oat and spring 
barley plants. It is established, that spring small cereal crops, placed after 

recommended predecessors, much better reacts to increasing agrochemical 

background. Cultivation of oat and spring barley after predecessor winter wheat by 

application N40P40K40 and subsequent feeding plants by nitrogen in the phase of 

tillering (N30) and spraying micronutrients reakom provides the largest grain 

harvest – 3,96 and 3,32 t/ha, respectively, in of oat and barley plants, while 

reducing the pesticide load on agrocoenosis 

 
127. Горщар О. А. Завчасна обробка насіння ячменю ярого 

біопрепаратом мікосан-Н / О. А. Горщар, Т. М. Педаш, В. І. Горщар // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2014. – № 7. – С. 45-49. 
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 Наведені результати досліджень з визначення ефективності завчасної 

обробки насіння ячменю ярого препаратом мікосан-Н та встановлення 

оптимальних норм його витрати з метою обмеження розвитку патогенної 

мікофлори при зберіганні посівного матеріалу 

 
128. Клімова О. Є. Кластерний аналіз рекомбінантних ліній кукурудзи 

цукрової за сукупністю селекційних ознак / О. Є. Клімова // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  
Д., 2014. – № 7. – С. 56-62. 
 Наведені результати кластерного аналізу генетичної струк-тури 

рекомбінантних ліній кукурудзи цукрової, який уможливлює проведення 

багатомірної класифікації лінійного матеріалу, його диференціацію за 

генетичними дистанціями, встановлення ступеня гетерогенності зародкової 

плазми окремих груп та з'ясування рівня спорідненості конкретних генотипів 

для забезпечення раціонального їх використання в різних програмах селекції 

кукурудзи цукрової 

 
129. Краснєнков С. В. Вплив строків сівби на врожайність та вологість 

зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості / С. В. Краснєнков,  

М. І. Дудка, С. В. Березовський, С. С. Носов // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  

№ 7. – С. 62-67. 
 Наведені результати вивчення продуктивності гібридів кукурудзи 

залежно від строків сівби. Визначена перевага першого терміну сівби за 

показниками врожайності та вологості зерна порівняно з другим і третім. 

Проаналізовано експериментальні дані впливу гідротермічних умов 

вегетаційного періоду на індивідуальну продуктивність рослин кукурудзи 

 

130. Kramaryov S. M. Agricultural chemical evolution of black soil /  

S. M. Kramaryov, S. V. Krasnenkov, S. F. Artemenko // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д., 2014. – № 7. – С. 67-71. 
 The study of changes in agrochemical properties of ordinary hard loamy 

black soils under the influence of anthropogenic factors prolonget action. For this 

purpose, a comparative assessment of two soil profiles in arable land and virgin 

soil was conducted. In the arable land was seen the agrochemical properties 

deterioration, especially in the upper layers 

 

131. Горщар О. А. Застосування сумішей препа-ратів для обробки 

зернопродукції з метою захисту від найбільш поширених шкідників / 

О. А. Горщар, Г. А. Токарчук, В. І. Горщар // Бюлетень Інституту 
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сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  

№ 7. – С. 71-75. 
 Встановленні особливості розповсюдження, видовий склад шкідників 

запасів зерна та їх шкідливість в умовах господарств Дніпропетровської 
(центральна зона) та Одеської (південна зона) областей. Розроблено спосіб 

боротьби зі шкідниками шляхом використання сумішей хімічних і біологічних 

препаратів, можливо він зацікавить спеціалістів аграрного сектору 

 

132. Ткаліч Ю. І. Післядія гербіцидів на гваякол-залежну пероксидазну 
систему паростків кукурудзи / Ю. І. Ткаліч, В. Л. Матюха,  

Л. В. Богуславська // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 75-80. 
 У модельному експерименті визначено співвідношення фракцій 

пероксидази в корінцях та паростках кукурудзи після дії на них гербіцидів. 

Встановлено, що переважна частина ферменту перебуває у зв’язаному 
стані. Можливо, більш висока активність зв’язаних фракцій пероксидази в 

клітинах корінців і паростків кукурудзи певною мірою пояснюється 

стійкістю їх до гербіцидного навантаження 

 

133. Артеменко С. Ф. Агротехнологічні та економічні особливості 
вирощування ячменю озимого після сої в сівозмінах короткої ротації 

залежно від мінерального живлення / С. Ф. Артеменко, В. С. Рибка,  

О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 80-84. 
 Наведені результати досліджень з економічної оцінки ефективності 

вирощування ячменю озимого після сої в сівозмінах короткої ротації  за 

різних доз внесення добрив. Восени за умов достатнього зволоження 

доцільним є вирощування в сівозміні ячменю озимого за-мість ярого, що 

забезпечить значно більшу врожайнісь зерна і високу економічну 

ефективність 

 
134. Дудка М. І. Кормова продуктивність ранніх ярих агрофітоценозів 

залежно від видового складу при вирощуванні на зелений корм в 

північному Степу / М. І. Дудка // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 84-89. 
 Наведені результати експериментальних досліджень (2009–2011 рр.) 

добору ранніх ярих однорічних сільськогосподарських культур з родин 

тонконогових (Poaceae) та бобових (Fabaceae) для сумісного вирощування їх 

з редькою олійною (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg., родина капустяних 

– Brassicaceae) на зелений корм в північному Степу України. Встановлені 

біометричні показники і морфологічна структура рослин, ботанічний склад 
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та урожайність сумісних ранніх ярих агрофітоценозів при вирощуванні їх на 

зелений корм.  

 

135. Продуктивність кукурудзи на зерно в паровій ланці сівозмін залежно 
від обробітку та удобрення ґрунту / Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник,  

Ф. А. Льоринець, І. Є. Федоренко, І. М. Ліб // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  
№ 7. – С. 108-111. 
 Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення впливу 

чорного, зайнятого і сидерального пару парової ланки сівозміни, а також 

полицевого та безполицевого основного обробітку і удобрення ґрунту на 

урожайність кукурудзи на зерно після попередника пшениця озима 

 
136. Бенда Р. В. Ефективність водоспоживання ячменю озимого 

залежно від строків сівби і норм висіву насіння / Р. В. Бенда // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 7. – С. 111-116. 
 Наведено результати досліджень з вивчення впливу строків сівби і 

норми висіву насіння на особливості накопичення продуктивної вологи під 

посівами ячменю озимого в основні фази розвитку рослин та з'ясовано їх 

рівень водоспоживання. Встановлено, що найбільш ефективно 

використовували вологу посіви за сівби 25 вересня і норми висіву 5 млн 

схожих насінин/га – коефіцієнт водоспоживання був най-меншим і становив 

481 м3/т 

 
137. Пінчук Н. І. Видовий склад та динаміка щільності комах ряду 

жорсткокрилих у посівах зернових культур / Н. І. Пінчук, Т. В. Гирка // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2014. – № 7. – С. 116-120. 
 Наведені результати вивчення видового складу комах ряду 

жорсткокрилих в агроценозах зернових культур. Визначені домінуючі види, 

сезонна динаміка щільності жуків за трофічною спеціалізацією 

 

138. Гирка А. Д. Особливості формування маси зерна ячменю ярого 
плівчастого та голозерного в північному Степу України / А. Д. Гирка, 

В. А. Іщенко, О. Г. Андрейченко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 126-133. 
 Визначено вплив норм висіву насіння, доз і строків вико-ристання макро- 
та мікродобрив, біопрепаратів і регуляторів росту на формування маси 

зерна з головного колосу рослини ячменю ярого голозерного й плівчастого при 

вирощуванні після різних попередників: соя, соняшник та пшениця озима. 
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Встановлено, що найбільший приріст маси зерна ячменю ярого був за норми 

висіву 5,0–5,5 млн схожих насінин/га, передпосівної обробки насіння 

біопрепаратом полімік-собактерин або діазофіт, збільшених доз мінеральних 

добрив N30-40P30-40K30-40, і обприскування посівів у фазі кущення мікродобривом 

реаком або регулятором росту біосил при вирощуванні після сої та пшениці 

озимої 

 

139. Желязков О. І. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на 

зернову продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику / 

О. І. Желязков // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 133-139. 
 Наведені результати досліджень з вивчення ефективності 

передпосівної обробки насіння та підживлення мікродобривом посівів 

сучасних сортів пшениці озимої в умовах північного Степу України. 

Експериментально доведено, що найвищу врожайність сорти Золотоколоса 

(5,05 т/га) та Заможність (4,64 т/га) формували у варіантах  з 

передпосівною обробкою насіння протруйником селест Топ 312.5 FS, 1,5 л/т 

та мікродобривом реаком-плюс-зерно з наступним підживленням хелатним 

добривом рослин у фазі кущення навесні  
 

140. Кулик І. О. Особливості формування продуктивності вівса 

голозерного залежно від норм, способів та строків внесення 
мінеральних добрив після різних попередників / І. О. Кулик // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 7. – С. 139 – 143. 
 Наведені результати вивчення впливу доз, способів та строків внесення 

мінеральних добрив на врожайність вівса голозерного після різних 

попередників. Встановлено, що найбільші показники врожайності зерна були 
у варіанті N30 +  реаком-СР-зерно: на фоні без добрив (3,21 т/га) – після 

попередника пшениця озима; на фоні  N20P20K20 (3,48 т/га) та N40P40K40 (3,59 

т/га) – після кукурудзи МВС. Кращим попе-редником для вівса голозерного є 

кукурудза МВС – тут врожайність зерна була на 4,9 та 11,5 % більшою, ніж 

після пшениці озимої та со-няшнику відповідно 

 

141. Прядко Ю. М. Особливості росту та розвитку рослин пшениці 
озимої в осінній період вегетації залежно від попередників і строків 

сівби / Ю. М. Прядко // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 143-147. 
 Наведено результати досліджень з вивчення впливу попе-редників, 
строків сівби та доз мінеральних добрив на особливості росту і розвитку 

рослин пшениці озимої в осінній період вегетації. Встановлено, що при 

допосівному внесенні N60P60K60  та оптимальних строках сівби (третя 
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декада вересня), рослини по всіх попередниках на час припинення осінньої 

вегетації мають коефіцієнт кущення від 2,6 до 3,6 і накопичують достатню 

кількість вуглеводів (31,6–35,7 %) у вузлах кущення, тобто є всі підстави для  

доброї перезимівлі посівів пшениці озимої 

 
142. Пальчук Н. С. Фотосинтетична діяльність рослин різних сортів 

пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення в умовах 

північного Степу / Н. С. Пальчук // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 147-151. 
 Наведено результати наукових досліджень з вивчення 

фотосинтетичної діяльності рослин різних сортів пшениці озимої залежно 

від мінерального живлення в умовах північного Степу України. Встановлено 

взаємозв'язок між системою мінерального живлення, площею листкової 

поверхні, чистою продуктивністю фотосинтезу та фотосинтетичним 

потенціалом посівів пшениці озимої у різних за рівнем інтенсивності сортів 

 
143. Кравець С. С. Вплив ґрунтового гербіциду на повноту сходів 

самозапилених ліній кукурудзи / С. С. Кравець // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  
№ 7. – С. 151-154. 
 Проаналізовано вплив ґрунтового гербіциду на повноту сходів 

самозапилених лінії кукурудзи 

 

144. Черчель В. Ю. Окремий скрипаль грає самостійно – оркестр 
потребує диригента / В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, Л. О. Клименко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 7. – С. 154-157. 

 
145. Лебідь Є. М. Видатний вчений сучасного землеробства /  

Є. М. Лебідь, В. П. Мойсєєнко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 157- 159. 
 

146. Kosir V. S. Increased digestibility and nutritional value of roughage / 

V. S. Kosir // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 160-162. 
 Influence of chopped straw ammoniation from winter wheat, also stalks and 

ears of corn after threshing grain on their digestibility and nutritional value is 

studied. It is proved that the use of feed increases the energy growth of calves for 

fattening 
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147. Халак В. І. Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у 

сироватці крові молодняку свиней та його зв’язок з фізико-хімічними і 
хімічними показниками найдовшого м’яза спини / В. І. Халак // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2014. – № 7. – С. 62-68. 
 Наведено результати досліджень вмісту загального кальцію та 

неорганічного фосфору у сироватці крові молодняку свиней та фізико-

хімічного і хімічного складу найдовшого м’яза спини. Вста-новлено, суттєвий 
вплив показників інтер’єру (вмісту загального кальцію та неорганічного 

фосфору) на вологоутримуючу здатність м’язо-вої тканини (Rx/у = 6,57), 

інтенсивність її забарвлення (Rx/у = -10,65) та енергетичну цінність (Rx/у = 

19,82) 

 

148. Петренко В. І. Ефективність використання енергії та протеїну 
високопродуктивними коровами у різні періоди лактації /  

В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, Н. Г. Порвас,  

І. Л. Ситенко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 168-173. 
 Наведені дані ефективності використання кормів високо-

продуктивними коровами в різні періоди лактації, рівень конверсії енергії та 

протеїну кормів в енергію і білок молока при нормуванні основних поживних 

речовин добового раціону за вітчизняними (2012 р.), адаптованими до NRC 

нормами. Дослідження проводилися в СПП «Чумаки» Дніпропетровської 

області 

 
149. Логвіненко В. І. Спосіб підвищення життєвих функцій бугайців на 

відгодівлі / В. І. Логвіненко, В. Ф. Зєльдін // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. –  
№ 7. – С. 173-176. 
 Наведено результати досліджень з вивчення дії імпульсного струму як 

фактора стимуляції життєвих функцій бугайців на відгодівлі. Встановлено, 

що імпульсний струм певних параметрів викликає в організмі тварин деякі 

фізіологічні зрушення, що призводить до посилення роботи передшлунків і 

процесів травлення, споживання і засвоєння поживних речовин раціону. Це в 

свою чергу зумовлює посилення ростових процесів та розвитку у тварин, 

підвищення середньодобового приросту маси тіла 

 
150. Денисюк О. В. Динаміка живої маси корів різних генотипів у 

ранньому онтогенезі та її зв'язок з молочною продуктивністю /  

О. В. Денисюк // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2014. – № 7. – С. 176-180. 
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 Визначено ваговий ріст тварин української червоної молочної та 

голштинської порід великої рогатої худоби в ранньому онтогенезі, його 

зв'язок з наступною молочною продуктивністю. Встановлено незначну та 

недостовірну кореляцію (r = -0,154 – +0,208) між молочною продуктивністю 

тварин різних генотипів і їх живою масою в ранньому онтогенезі, крім 18-

місячних телиць української червоної молочної породи. Доведено, що більш 

молочних в майбутньому телиць української червоної молочної породи 

можливо відбирати у 18-місячному віці за живою масою (r = +0,424, при 

Р>0,999) 

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ 
 

151. Козирь В. С. Вплив плідників різних ліній на молочну 
продуктивність корів української червоної молочної породи /  

В. С. Козирь, О. В. Денисюк, С. Є. Чернявский, В. В. Гогітідзе,  

А. Д. Геккієв // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – Вип. 1. – С. 192 – 194. 

 
152. Зєльдін В. Селекційна оцінка ознак продуктивності свиней 

великої білої породи / В. Зєльдін, В. Халак, Ю. Зєльдіна, Н. Порвас,  

І. Ситенко, В. Логвіненко // Аграрний тиждень. Україна. – 2014. –  
№ 11-12. – С. 66. 

У галузі свинарства основним документом, що регламентує підходи до 

визначення племінної селекційної цінності тварин є Інструкція з бонітування 

свиней. Цей документ дозволяє дати оцінку племінної цінності ознаки (еліта, 

перший, другий та позакласові 

 
153. Галстян К. Велика біла: селекційна оцінка продуктивності /  

К. Галстян, В. Зєльдін, М. Зінченко, О. Крупко // Аграрний тиждень. 

Україна. – 2014. – № 17. – С. 66-68. 
 Проведено порівняльна оцінка селекційних прийомів визначення 

вирівняності ознак розвитку та продуктивності свиней 

 

154. Яланський О. В. Насінництво соргових культур / О. В. Яланський, 

А. Т. Самойленко, Е. М. Федоренко, С. В. Краснєнков, В. Ю. Черчель 
// Агробізнес сьогодні. – 2014. – №4 (275) лютий. – С. 32-36. 
 Наводяться переваги соргових культур над іншими зерновими яровими в 

умовах глобального потепління клімату. Надається технологія вирощування 

насіння соргових культур 

 

155. Дзюбецький Б. В. Насінництво кукурудзи – кроки до 
реформування / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Е. М. Федоренко,  
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А. В. Алдошин // Агробізнес сьогодні. – 2014. – №6 (277) березень. – 

С. 20-23. 
 Наводиться динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів 

кукурудзи в Україні, а також потреба в насінні. Розглянуто стан 
насінництва кукурудзи, проблеми і шляхи їх вирішення. Приводяться 

результати селекційної роботи по кукурудзі в ДУ ІСГСЗ. 

 

156. Клиша А. І. Первинне насінництво зернобобових культур /  

А. І. Клиша, О. О. Кулинич, І. О. Кобос // Агробізнес сьогодні. – 2014. 

– №8 (279) квітень. – С. 22-25. 
 
157. Шевченко О. М. Агротехнологічна система проти шкодочинності 

амброзії полинолистої / О. М. Шевченко, С. М. Шевченко // Агроном. 
– 2014. – № 1. – С. 64-68. 
 Встановлена ефективність агротехнічних та хімічних заходів 

контролювання ступеня забур’яненості і шкодо чинності бур’яну алергену 

амброзії полинолстої. Доведено, що застосування ґрунтових гербіцидів на 

основіацетохлору і страхових похідних сульфонал-сечовини забезпечує 

знищення 95-97% цього бур’яну 

 
158. Ткаліч Ю. І. Впровадження енергетичного способу контро-

лювання бур’янів / Ю. І. Ткаліч, С. С. Кравець // Агроном. – 2014. –  

№ 1. – С. 124-126. 

 
159. Матюха В. Л. Продуктивність пшениці озимої залежно від ЕПШ 

бур’янів та захисту від них посівів / В. Л. Матюха // Агроном. – 2014. – 

№ 2. – С. 76-79. 
 

160. Філіпов Г. Л. Бінарний посів кукурудзи / Г. Л. Філіпов,  

Л. О. Максимова // Агроном. – 2014. – № 2. – С. 128-129. 
 У статті наведено обгрунтування доцільності висіву на одному полі 

двох різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи для кращого використання 
обмежених запасів продуктивної вологи та сонячної радіації. Запропоновано 

схему такого посіву з чергуванням смуг двох гібридів 

 

161. Крамарьов С. Підживлення озимих культур перед входженням 

рослин в зиму / С. Крамарьов, Д. Кутолей // Агроном. – 2014. – №3. – 
С. 32-33. 

 

162. Кирпа М. Я. Якість насіння кукурудзи залежно від способів 
зберігання / М. Я. Кирпа // Агроном. – 2014. – № 4. – С. 120-123. 
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163. Черенков А. В. Вплив кліматичних змін на строки сівби пшениці 

озимої в умовах північного Степу / А. В.Черенков, М. М. Солодушко, 

В. П. Солодушко, О. М. Козельський // Агроном. – 2014. – № 3. –  

С. 80-84. 
 Зроблено глибокий аналіз кліматичних змін, які спостерігаються в зоні 

Степу впродовж останніх 20 років. Визначено вплив погодних умов осіннього 

періоду вегетації на ріст та розвиток різновікових рослин пшениці озимої. 

Встановлено продуктивність основної зернової культури за різних строків 

сівби 

 
164. Філіпов Г. Л. Як скоротити вегетаційний період пізніх куль-тур 

без зниження врожайності? / Г. Л. Філіпов, Л. О. Максимова // 

Агроном. – 2014. – №3. – С. 170-172. 
 Проаналізовано різні способи прискорення розвитку пізніх просапних 

культур під час вегетації. Обговорено різні заходи капсулювання насіння. 

Запропоновано новий метод висіву пізніх культур попередньо пророслим 

насінням в капсулах з метою випередження в розвитку рослин на 10-12 діб 

 

165. Крамарьов С. М. Агрофізична та агрохімічна еволюція чорноземів 

звичайних степової зони України / С. М. Крамарьов // Агрохімія і 
ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX з’їзду УТҐА,  

30 червня – 4 липня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 2. – С.193-195. 
Під впливом тривалої дії антропогенного фактора на чорноземні ґрунти 

еволюція показників їхньої родючості проходить в напрямку їх деградації, 

оскільки відбувається їх де гуміфікація і зменшується вміст у них рухомих 

форм поживних речовин. Головний негативний чинник в еволюції чорноземів 

полягає у зміні позитивного балансу органічної речовини, характерного для 

цілини, на негативний на ріллі 

 

166. Клявзо С. П. Діагностика азотного режиму чорнозему звичайного 

степової зони України / С. П. Клявзо, Т. М. Шайтор, Н. В. Ковальова // 
Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX 

з’їзду УТҐА, 30 червня – 4 липня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – 

С. 178-179. 
 Досліджено потенціал мінералізації (N0) чорнозему звичайного залежно 

від інтенсивності їх використання. Встановлено, що грунт перелогу 
характеризується максимальним його значенням (320,0 мг/кг). Застосування 

гною, помірних та високих доз азотних добрив, практично не впливало на 

його параметри (190-202 мг/кг) та константу її швидкості (0,099-0,103, 
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тиждень-1). Розглянуто можливість використання показника потенціалу 

мінералізації (N0) для діагностування азотного режиму зональних грунтів 

 

167. Крамарьов С. М. Зміни вмісту рухомого фосфору в різних 
генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини 

в умовах Північного Степу України / С. М. Крамарьов // Агрохімія і 

ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX з’їзду УТҐА,  
30 червня – 4 липня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – С. 187-188. 
 Проведено вивчення змін вмісту рухомого фосфору в чорноземах 

звичайних важко суглинкових під впливом тривалої дії на них антропогенних 

факторів. Відмічено, що реальний природний вміст в орному шарі чорнозему 

звичайного  рухомого фосфору відповідає межі низької і середньої 

забезпеченості рослин цим елементом мінерального живлення, що 

підтверджується відомими емпіричними даними про високу ефективність 

фосфорних добрив на цьому ґрунті 

 

168. Крамарьов С. М. Перспективи використання мікродобрив в 

хелатній формі в агроценозах зернових колосових культур /  

С. М. Крамарьов, С. І. Жученко // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. 
тем. наук. зб. (Спецвип. до IX з’їзду УТҐА, 30 червня – 4 липня 2014 

р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – С. 189-190. 
 Результатами багаторічних досліджень підтверджено високу 

ефективність і повну окупність (додатково отриманим приростами 

врожаю) витрат на використання мікродобрив в хелатній формі в двох 

агрозаходах – передпосівної інкрустації насіння та позакореневого 

підживлення рослин зернових колосових культур в фазі кущення. Таке 
поєднання дає змогу як створити сприятливі умови для формування 

потужної вторинної кореневої системи, так і забезпечити інтенсивний ріст 

і розвиток пагонів та листків 

 

169. Крамарьов С. М. Вплив водорозчинних сполук кремнію на 
посухостійкість рослин пшениці озимої в умовах північної частини 

степової зони України / С. М. Крамарьов, К. С. Кравченко // Агрохімія 

і ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX з’їзду УТҐА, 
30 червня – 4 липня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – С.191-192. 
 Виконаними дослідженнями встановлено, що позакореневе підживлення 

рослин озимої пшениці водними розчинами силікату калію сприяє підвищенню 

адаптивної їх спроможності до несприятливих посушливих умов літнього 

періоду вегетації. Цей агрозахід дав змогу на 5% зменшити коефіцієнт 

транспірації, в результаті чого рослини озимої пшениці стали більш 

ощадливо використовувати продуктивну вологу на формування одиниці 

продукції, в результаті врожайність зерна цієї культури підвищилась на 0,1 
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т/га, збільшилась кущистість  в середньому на 0,8 додаткових стебла та 

маса 1000 зерен на 1,1 г. 

 

170. Крамарьов С. М. Вплив антропогенної діяльності на вміст 
рухомих форм мікроелементів в ґрунті агроекосистем /  

С. М. Крамарьов, Т. Ф. Яковишина // Агрохімія і ґрунтознавство : 

міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX з’їзду УТҐА, 30 червня – 4 липня 
2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – С.193-194. 
 Дослідженнями встановлено, що тривале використання ґрунту у 

сільськогосподарському виробництві призводить до його виснаження, а саме, 

проявляється через зниження вмісту рухомих форм міді та цинку – 

мікроелементів, недостатній вміст яких у ґрунті лімітує врожайність 

зернових культур. За вмістом міді та цинку у кореневмісному шарі цілинний 

ґрунт характеризувався середньою забезпеченістю, а виснажений орний шар 

ріллі – низькою 

 

171. Чабан В. І. Вміст мікроелементів у чорноземі звичайному та їх 

акумуляція рослинами кукурудзи / В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // 

Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. зб. (Спецвип. до IX 
з’їзду УТҐА, 30 червня – 4 липня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – Кн. 3. – 

С. 244-246. 
 Вивчена динаміка вмісту мікроелементів у чорноземах степової зони та 

закономірності їх акумуляції рослинами кукурудзи по фазах розвитку 

залежно від рівня мінерального живлення. Встановлено достовірний ступінь 

зв’язку між вмістом Zn  Mn у грунті і рослинах. Визначено оптимальний 

період для діагностування і коригування мікроелементного живлення в 
технології вирощування кукурудзи на зерно 

 

172. Кирасанова Г. И. Особенности роста и развития озимой пшеницы 

в зависимости от предшественников и уровня увлажнения почвы в 
условиях северной части Степи Украины / Г. В. Кирсанова,  

Н. С. Пальчук, А. Н. Рогоза // Агрохимия, агротехника, 

агротехнологии. – 2014. – № 4. – С. 24. 
 Изученовлияниезапасовпродуктивнойвлагипослеразличныхпредшественн
иков на рост и развитиеозимойпшеницы в северной части Степи Украины 

 

173. Гасанова И. И. Качество зерна новых сортов озимой пшеницы в 

северной степи Украины / И. И. Гасанова, Н. Л. Криворучко // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии. – 2014. – № 4. – С. 26 – 27. 
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174. Гирька А. Д. Использование семян сортов и гибридов зерновых и 

масличных культур в Украине: перспективы сева яровых культур в 
2014 году / А. Д. Гирька // АПК Информ. – 2014. – № 4 (890). – С. 59-61. 

На основании анализа сортовых ресурсов зерновых (пшеницы, кукурузы, 

ячменя, овса) и масличных (подсолнечника, сои, рапса) культур определены 

перспективные направления селекционной работы по созданию современных 

сортов и гибридов в Украине 

 
175. Козир В. С. Світлі аквітани у степовій частині Придніпров’я /  

В. С. Козир, В. Д. Гуменний, В. І. Халак // Ефективне тваринництво. – 

2014. – № 3. – С. 20-25. 
 Наведено результати досліджень показників екстер’єру та розвитку 

ремонтного молодняку і повновікових тварин великої рогатої худоби світлої 

аквітанської породи у степовій частині Придніпров’я, а також визначено 

напрямки селекції на період з 2015 по 2020 роки. Встановлено, що жива маса 
бугаїв коливається від 1100 до1300 кг, корів - від 850 до 950 кг, при 

інтенсивній відгодівлі середньодобовий приріст живої маси молодняку 

дорівнює 1800 - 2000 г, забійний вихід – 65 - 70%. Енергетична цінність 1 кг 

яловичини тварин даного генотипу сягає 4,7 МДж 

 

176. Зєльдін В. Ф. Оцінка вирівняності ознак як фактор її 
стандартності за рівнем продуктивності свиней великої білої породи / 

В. Ф. Зєльдін // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 5. – С. 10-12. 
 Встановлено ефективність використання інноваційного прийому 

визначення вирівняності ознаки як елемента селекційно-племінної оцінки 

генотипу 

 

177. Козирь В. С. Стан і перспективи розведення української м’ясної 

породи великої рогатої худоби на Дніпропетровщині / В. С. Козирь,  

В. Д. Гуменний, В. І. Халак // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 6. 
– С. 24-29. 
Наведено результати досліджень показників екстер’єру та розвитку великої 

рогатої худоби української м’ясної породи,їх відгодівельних та м’ясних 

якостей 
 
178. Козир В. С. Збереження національного надбання – генофонду 

сірої української худоби / В. С. Козир // Ефективне тваринництво. – 

2014. – № 8. – С. 7-11. 
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179. Гирька А. Д. Особенности формирования продуктивности овса в 

разных вариантах севооборота./ А. Д. Гирька, Т. В. Гирька,  
И. А. Кулик // Зерно. – 2014. – № 8 (214). – С. 115-118. 

Изложено особенности формирования производительности овса в 

разных вариантах севооборота. Выявлено, что предпочтительным является 

предшественник, который оставляет почву чистой от сорняков, болезней и 

вредителей, с достаточным количеством влаги и питательных веществ. 

Наилучшие условия для роста и развития растений овса и соответственно 

для получения наивысшего урожая сложились в вариантах, где 

предшественником была озимая пшеница 
 

180. Цилюрык А. Начнем с нуля / А. Цилюрык, А. Горбатенко,  

В. Судак // Зерно. – 2014. – № 12. – С. 39-42. 

 
181. Кирпа Н. Я. Интенсификация и энергосбережение процесса сушки 

семян кукурузы в камерных сушилках / Н. Я. Кирпа // Зернові 

продукти і комбікорми. – 2014. – Т. 1. – № 3 (55). – С. 10-15. 

182.  Изучены различные способы энергосбережения и интенсификации в 
процессе сушки семян кукурузы в камерных сушилках СКП-6 и СКПМ-15. 

Приведены результаты исследования качества семян кукурузы после 

различных способов сушки семян 
 

183. Черенков А. В. Колиска і локомотив науки про кукурудзу /  
А. В. Черенков // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. 

Кукурудза і сорго. – 2014. – Т. 1. – С. 3-4. 

 
184. Черенков А. В. Ефективний фітосанітарний комплекс – 

технологічний ресурс нових перспектив кукурудзи / А. В. Черенков, 

М. С. Шевченко, Н. І. Пінчук, К. А. Деревенець-Шевченко, Т. В. Гирка 

// Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і 
сорго. – 2014. – Т. 1. – С. 69-74. 

 

185. Шевченко М. С. Концептуальні погляди на стратегію 
конкурентоспроможного виробництва зерна кукурудзи в Україні /  

М. С. Шевченко, В. Ю. Черчель, В. С. Рибка, Н. О. Ляшенко // 

Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і сорго. 

– 2014. – Т. 1. – С. 102-106. 
 Проаналізовано сучасний стан розвитку виробництва зерна кукурудзи в 

сільськогосподарських підприємствах України, намічено шляхи підвищення її 

ефективності в умовах переходу на інноваційну модель розвитку АПК та 
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запропоновано концептуальні положення удосконалення економічного та 

організаційно-технологічного функціонування галузі кукурудзівництва 
 

186. Барановський О. В. Вплив екологічних чинників на 

продуктивність цукрового сорго на сході України /  
О. В. Барановський, Т. М. Косогова, В. Л. Гамандій, О. В. Яланський, 

Є. В. Василенко, О. В. Киндяков, Г. І. Тішакова // Посібник 

українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – 
Т. 1. – С. 149-153. 

 

187. Черенков А. В. Агротехнологічна стратегія впровадження 

інноваційних технологій ефективного використання зональних 
ресурсів при вирощуванні кукурудзи на зерно / А. В. Черенков,  

М. С. Шевченко, М. І. Дудка, О. М. Шевченко, В. В. Ісаєнков,  

О. М. Козельський // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. 
зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – Т. 1. – С. 171-179. 
 Викладено технологію вирощування кукурудзи в різних грунтово-

екологічних зонах України та обґрунтовано місце даної культури в сівозміні, 

оптимальні способи основного і передпосівного обробітку грунту, строки 

сівби, форма і розмір площі живлення, прийоми застосування мінеральних 

добрив, заходи догляду за посівами протягом вегетації 

 
188. Черенков А. В. Інноваційні агротехнології вирощування та 

використання соргових культур / А. В. Черенков, М. С. Шевченко,  

С. В. Краснєнков, О. В. Яланський, С. Ф. Артеменко,  
О. М. Козельський // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. 

зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – Т. 1. – С. 199-205. 
Наведено аналіз світвих і вітчизняних тенденцій щодо обсягів і 

перспектив виробництва соргових культур на продовольчі, кормові і технічні 

цілі. Показано ефективність агротехнологічних заходів залежно від напряму 

використання та біотипів соргових культур. Рекомендовано раціональні 

сівозміни і попередники, енергозберігаючи способи основного обробітку 

грунту, цільового використання добрив, забезпечення оптимального 

фітосанітарного стану, строків сівби. Запропоновано кращі адаптовані до 
умов несприятливого зволоження високопродуктивні гібриди і сорти 

зернового, цукрового сорго та суданської трави  

 

189. Черенков А. В. Технологічні заходи вирощування нових сортів і 
гібридів сорго в різних агрокліматичних зонах / А. В. Черенков,  

М. І. Дудка, О. М. Шевченко, С. В. Березовський / Посібник 
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українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – 

Т. 1. – С. 205-208. 
 Наведені результати експериментальних досліджень вирощування 

сорго зернового Степовій і лісостеповій ґрунтово-екологічних зонах. 
Встановлено, що рівень врожайності, залежно від гідротермічних умов 

вегетаційного періоду варіює в досить широких межах – від 2,2 до 7,1 т/га 

 

190. Черенков А. В. Сучасні інноваційні розробки селекції кукурудзи 
та соргових культур / А. В. Черенков, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,  

Е. М. Федоренко, О. В. Яланський, А. В. Алдошин, Р. В. Бенда,  

А. С. Бондаренко, Т. П. Черенкова, О. Ю. Шишкіна // Посібник 

українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – 
Т. 1. – С. 230-244. 
 Наводяться результати селекційної роботи ДУ ІСГСЗ з кукурудзи і 

сорго. Надається опис кращих сортів і гібридів цих культур 

 

191. Сатарова Т. М. Генетическая инженерия кукурузы /  
Т. М. Сатарова, В. Ю. Черчель, Б. В. Дзюбецький // Посібник 

українського хлібороба : наук.-практ. зб. Кукурудза і сорго. – 2014. – 

Т. 1. – С. 252-256. 
 У статті подано огляд досягнень генетичної інженерії важливої 
сільськогосподарської культури – кукурудзи. Велику увагу приділено 

характеристиці селективних, маркерних та репортерних генів, які 

використовуються для моніторингу результатів генно-інженерних 

досліджень у кукурудзи. Узагальнено результати використання сторонніх 

генів для створення стійкості кукурудзи до абіотичних факторів – 

гербіцидів, засолення, посухи, холоду, і біотичних факторів – хвороб та 

шкідників. Проаналізовано успіхи генетичної трансформації у збільшенні 

врожайності і поліпшенні якості врожаю кукурудзи для харчового, 

кормового та технічного використання 

 

192. Кирпа М. Я. Техніка та технології обробки і підготовки насіння 

кукурудзи в господарствах / М. Я. Кирпа, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, 

Л. М. Бондарь // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. 
Кукурудза і сорго. – 2014. – Т. 1. – С. 257-260. 

Пропонується нове техніко-технологічне рішення – повний цикл 

післязбиральної обробки насіння кукурудзи на обладнанні мінізаводу в умовах 

насінницького господарства. Проведення післязбиральної обробки у 

господарстві може бути економічно вигідним і технологічно ефективним з 

метою підвищення якості і конкурентоспроможності насіння, зниження 

енерговитрат і налагодження реалізації  власної продукції 
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193. Ярошенко С. С. Особливості застосування біологічних препаратів 

при вирощуванні пшениці озимої / С. С. Ярошенко // 
Производственналаборатория. – 2014. – № 2(53). – С. 18-19. 

 Наведено результати досліджень з вивчення біологічних 

препаратів при вирощуванні пшениці озимої,  показана ефективність 

їх застосування 
 

194. Ярошенко С. С. Особливості вирощування пшениці озимої в 

весняно-літній період в степовій зоні / С. С. Ярошенко // 
Производственная лаборатория. – 2014. – № 3 (54). – С. 32-33. 
 На основі проведених досліджень показано шляхи подальшого зростання 

виробництва продовольчого зерна. Визначена необхідність застосування 

інтенсивних технологій вирощування пшениці озимої для максимального 

підвищення  ефективності зернового комплексу країни 

 
195. Солодушко М. М. Значення попередників при вирощуванні 

пшениці озимої в степовій зоні України / М. М. Солодушко,  

С. С. Ярошенко, О. І. Желязков, О. О. Педаш, О. В. Бойко // 

Производственная лаборатория. –2014. – № 4 (55) – С. 28-29. 
 Показано роль попередників при вирощуванні пшениці озимої в умовах 

степової зони. Наведені результати досліджень за розміщення озимини після 

найбільш поширених попередників в господарствах степового регіону 

 

196. Гасанова І. І. Формування якості зерна пшениці озимої в 2014 році 
та заходи захисту від комірних шкідників при зберіганні /  

І. І. Гасанова, Л. П. Пороцька // Производственная лаборатория. – 

2014. – № 4 (55) – С. 30-31. 
Розглянуто особливості формування технологічних показників зерна 

пшениці озимої в 2014 році та рекомендовано найбільш дієві заходи захисту 
від комірних шкідників при зберіганні 
 

197. Гасанова І. І. Походження та селекція пшениці озимої /  

І. І. Гасанова, Є. Л. Конопльова // Производственная лаборатория. – 
2014. – № 5 (56) – С. 11-14. 

Розглянуто питання походження та селекції пшениці озимої. Показані 

значні коливання урожайності цієї культури як в цілому по Україні, так і 

зокрема по степовій зоні в різні за погодними умовами роки 
 
198. Ярошенко С. С. Влияние предшественников озимой пшеницы на 

водный режим почвы / С. С. Ярошенко // Производственная 

лаборатория. – 2014. – № 5 (56). – С. 15-16. 
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 Показано вплив попередників на водний режим ґрунту при вирощування 

пшениці озимої. Визначено, що найкращі умови для росту, розвитку та 

формування високого врожаю створюються комплексом агротехнічних 

заходів в системі науковообґрунтованих сівозмін 

 
199. Ярошенко С. С. Льодяна кірка на посівах озимої пшениці /  

С. С. Ярошенко // Производственнаялаборатория. – 2014. – № 6 (57). – 

С. 32-33. 
Охарактеризовано несприятливі гідротермічні умови, які викликають 

утворення льодових корок на посівах пшениці озимої. Розглянуто причини 
пошкодження та загибелі зимуючих рослин 
 

200. Ткаліч І. Які культури виснажують ґрунт більше? / І. Ткаліч,  

Ю. Ткаліч, А. Кохан // Пропозиція. – 2014. – № 1 – С. 64-66. 
 У зв’язку з позитивним економічним балансом останніми роками 
українські аграрії збільшили посівні площі соняшнику, кукурудзи і ріпаку. Ці 

культури виносять із урожаєм значну кількість поживних речовин, вологи і 

знижують родючість ґрунтів, але залишають після збирання врожаю 

багато пожнивних і кореневих решток. Органічні рештки на полі мають 

важливе значення для підтримання родючості ґрунту та одержання високої 

врожайності культур 

 
201. Черчель В. Багатокачанність кукурудзи – плюси та мінуси /  

В. Черчель, Б. Дзюбецький, Б. Таганцова // Пропозиція. – 2014. – № 1. 

– С. 68-71. 
 Кукурудза за ботанічною характеристикою належить до злакових 

культур, але за морфологічною будовою внаслідок дії доместикації 

достатньо відрізняється від інших видів цього сімейства, а її поширення 
повністю залежить від людини. Встановлено, що появ багатокачанності у 

посівах – дуже нестала ознака, яка залежить від рівня живлення, 

вологозабезпечення, густоти посівів та інших агротехнічних умов, що 

забезпечують сприятливе вирощування та спрямовані на максимальну 

реалізацію можливостей генотипу 

 

202. Черчель В. Адаптивні властивості кукурудзи / В. Черчель,  
Б. Дзюбецький, В. Марочко // Пропозиція. – 2014. – № 3. – С. 76-79. 

Серед зернових культур за обсягами виробництва зерна (понад 850 млн. 

т.) у світі перше місце займає кукурудза. Інтродукція цієї культури, особливо 

у Старому Світі, відбувалась достатньо повільно, що, в першу чергу, 

пов’язано з її тропічним походженням. Поступова адаптація до помірного 

клімату сприяла появі нових, нетипових для неї ознак 
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203. Артеменко С. Інкрустація – ефективний захід підвищення 

продуктивності сої / С. Артеменко, С. Крамарьов // Пропозиція. – 
2014. – № 3. – С. 86-91. 
 Частково розв’язати проблему забезпеченості рослин сої фосфором на 

ранніх етапах її онтогенезу можна шляхом проведення передпосівної 

інкрустації насіння, з уведенням до складу бакової суміші водорозчинного 

моно фосфату калію. Це вирішить надходження сполук фосфору в ранні 

стадії розвитку та покращить стартові можливості росту і розвитку 

рослин сої 

 
204. Дудка М. Позакореневе підживлення: необхідність чи 

альтернатива? / М. Дудка, В. Черчель // Пропозиція. – 2014. – № 6. –  

С. 64-69. 
Доведено, що використання позакореневого підживлення кукурудзи у 

фазі 5-7 листків баковою сумішшю мікроелементних препаратів з 
карбамідом спряло стимуляції ростових процесів у рослинах, підвищувало 

їхню стійкість до несприятливих стрес-факторів навколишнього 

середовища, поліпшувало показники структури врожаю та, певною мірою, 

впливало на рівень урожайності культури 
 

205. Чабан В. Незамінні елементи «меню» для зернових / В. Чабан // 
Пропозиція. – 2014. – № 7-8. – С. 62-65. 
 Розглянуто значення мікроелементів у живленні зернових культур. 

Розраховано баланс мікроелементів у сівозміні. Встановлена потреба озимої 

пшениці, ячменю ярого і кукурудзи в мікроелементах по фазах розвитку. 

Визначена ефективність застосування мікродобрив у степовій зоні при 

вирощуванні зернових культур та їх вплив на формування показників якості 

зерна 

 

206. Кирпа М. Технологія післязбиральної обробки та сушіння зерна / 

М. Кирпа // Пропозиція. – 2014. – № 7-8. – С. 116-120. 
Висвітлено особливості приймання, очищення, вентилювання та 

сушіння зерна, залежно від стану, призначення та особливостей культури. 

Надано рекомендації по режимам сушіння основних зернових культур в 

сушарках шахтних та рециркуляційних 

 

207. Кирпа М. «Операції» з ярими пізніми культурами / М. Кирпа // 

Пропозиція. – 2014. – №9. – С. 102-106. 
 Подано особливості достигання та збирання врожаю зерна кукурудзи і 
насіння соняшника в умовах 2014 року. Наведено показники середньодобової 

вологовіддачі та накопичення сухої речовини гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 
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208. Кирпа М. «Операції» з ярими пізніми культурами (закінчення. 
початок у № 9/2014) / М. Кирпа // Пропозиція. – 2014. – № 10. –  

С. 102-105. 
 Надані рекомендації із очищення, сушіння, вентилювання та зберігання 

врожаю зерна кукурудзи і насіння соняшника в умовах 2014 року. 

Рекомендовано оптимальні режими сушіння зерна та насіння в сушарках 

вітчизняних та зарубіжних. Наведені дані з якості зерна відповідно до вимог 

державних стандартів України 

 

209. Артеменко С. Озимий ячмінь: найкращий урожай – після сої /  

С. Артеменко // Пропозиція. – 2014. – № 11. – С. 56-58. 
 

210. Артеменко С. Інкрустація – ефективний захід підвищення 

продуктивності сої /С. Артеменко, С. Крамарьов // Пропозиція. – 2014. 

– № 12. – С. 70-72. 
 

211. Кирпа М. Травмування насіння кукурудзи та заходи щодо його 

обмеження / М. Кирпа // Пропозиція. – 2014. – № 12. – С. 102-105. 
 Зерно під час збирання та післязбиральної обробки зазнає всіляких 

ушкоджень унаслідок інтенсивної роботи машин і механізмів. Особливих 
ушкоджень зазнає насіннєвий матеріал, оскільки у процесі його підготовки 

задіяно набагато більше механізованих операцій, але, разом з тим, 

необхідних для доведення матеріалу до встановлених норм якості 

 

212. Шевченко О. М. Підвищення продуктивності кукурудзи на фоні 
резистентних видів бур’янів / О. М. Шевченко // Пропозиції. 

Спецвипуск. Зернові культури. – 2014. – С. 34. 
Встановлені ефективні комбінації гербіцидів з різним спектром дії 

проти резистентних видів бур’янів 

 
213. Доценко О. Системи позакореневих підживлень основних 

польових культур / О. Доценко, Г. Господаренко, С. Крамарьов,  

В. Чабан, М. Мірошниченко, Є. Панасенко // Пропозиція.  Спецвипуск. 
Інтенсифікація застосування мінеральних добрив. – 2014. – С. 42-48. 

 

214. Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи /  

І. О. Нітовська, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова, А. М. Шаховський,  
Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. 

наук. пр. – К. : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 

2014. – Т. 15. – С. 112-117. 
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 Проведенно біолістичну трансформацію незрілих зародків та молодої 

калусної тканини 21 генотипу кукурудзи з використанням чужорідних генів 

bar i uidA, з подальшим селективним вирощуванням калусів на середовищах, 

що містили фосфінотрицин. Отримано стійкі до селективного агенту 

калусні лінії і рослини-регенеранти, у яких виявлялася активність фермента 

β-глюкоронідази. Аналіз методом ПЛР показав присутність гена bar у 

рослинній ДНК, що свідчить про трансгенну природу одержаного рослинного 

матеріалу. Були відібрані декілька генотипів вітчизняної селекції, які 

проявили найбільшу компетентність до генетичної трансформації за 
методом біолістики 

 

215. Використання SNP-аналізу для характеритики генетичної 

структури селекційного матеріалу кукурудзи і сорго / В. Ю. Черчель, 
Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, О. Є. Абраімова, М. М. Федько // 

Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. 

Присвячено 100-річчю від дня народження Нормана Ернеста Борлоуга. 
– К., 2014. – Т. 15. – С. 255-259. 

Результати наведені в статті засвідчують різноспрямованість зміни 

генетичної структури селекційного матеріалу в процесі дії добору при 

рекомбінації та синтезу нових ліній кукурудзи. Аналіз генетичної структури 

селекційного матеріалу за результатами SNP-генетипування дозволяє 

контролювати напрямок зміни та співвідношення часток матеріалу різного 

походження в їх родоводі і рекомендується для застосування у споріднених 

видів родини Gramineae, зокрема, кукурудзи і сорго 

 

216. Філіпов Г.Л. Загущення посіву та врожай кукурудзи в Степу /  

Г. Л. Філіпов, Л. О. Максимова // Хранение и переработка зерна. – 

2014. – № 1. – C. 18-20. 
 У статті розглянуті резерви підвищення врожайності кукурудзи в 

Степу за рахунок загущення посівів при умові звуження міжрядь та добору 

вихідного селекційного матеріалу для створення гібридів зі слабкою 

конкурентоздатністю, невибагливих до умов ґрунтового живлення. Показані 

результати такого добору на прикладі генотипів трьох зародкових плазм 

 

217. Кирпа Н. Я. Аэродинамическое сепарирование зерновых масс /  
Н. Я. Кирпа, С. А. Скотарь, А. А. Рослик / Хранение и переработка 

зерна. – 2014. – №3. – С.44-46. 
 Проведены исследования и получены новые данные, позволяющие 

всесторонне оценить различные способы сепарирования, в том числе с 

помощью аэродинамического просеивания. Считаем необходимым 

отметить различное, не всегда эффективное влияние этого способа, 
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особенно в режиме фракционной обработки с целью сортирования-

калибрования семян 

 

218. Кирпа Н. Я. Инновационные энергосберегающие технологии 
сушки семян кукурузы / Н. Я. Кирпа // Хранение и переработки зерна. 

– 2014. – № 4. – С. 31-34. 
 Рекомендуются технико-технологические способы сушки с целью 

энергосбережения и интенсификации процесса, основанные на использовании 

традиционных энергоматериалов. Способы энергосберижения и 

интенсификации обеспечивают полное сохранение и повышение качества 
семян 

 

219. Шевченко М. С. Основні аспекти забезпечення економічної 

стійкості виробництва зерна кукурудзи в Україні / М. С. Шевченко,  
В. С. Рибка, Н. О. Ляшенко // Хранение и переработка зерна. – 2014. – 

№ 6. – С. 26-29. 
 В статті висвітлено сучасний стан виробництва зерна кукурудзи в 

сільськогосподарських підприємствах України, наведено напрями підвищення 

її економічної ефективності та визначено потребу в ресурсах, необхідних для 

забезпечення запланованого рівня її виробництва 

 

220. Шевченко О. М. Як зернові культури реагують на обробіток 

ґрунту / О. М. Шевченко, С. М. Шевченко, Н. В. Швец, Л. М. Запорожець // 
Хранение и переработка зерна. – 2014. – № 7. – С. 25-27. 

Вивчено ефективність мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні 

озимих і ярих зернових та зернобобових культур в короткоротаційній 

сівозміні. Встановлено, що найбільш раціональним є застосування системи 

mini-till на базі мінімального обробітку та використання агрегатів для 

прямої сівби 
221. Кирпа М. Я. Особливості збирання та зберігання зерна 
пізньостиглих культур у 2014 році / М. Я. Кирпа // Хранение и 

переработка зерна. – 2014. – № 8. – С. 30-34. 
Висвітлено особливості найбільш ефективних техніко-технологічних 

рішень при збиранні, заготівлі та зберіганні зерна соняшнику та кукурудзи 

врожаю 2014 року з урахуванням його особливостей та якості 
 
222. Кирпа Н. Я. Новая механизированная линия и технология 

подготовки высококачественного посевного материала / Н. Я. Кирпа, 

Л. Н. Бондарь, М. И. Мищенко // Хранение и переработка зерна. – 
2014. – № 9. – С. 35-36. 
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 Разработана и испытана новая механизированная линия для обработки 

и подготовки высококачественного посевного материала. Линия 

предназначена для очистки-сортировки-обогащения семян зерновых, 

зернобобовых и масличных культур, в том числе гибридов кукурузы, а также 

их родительских компонентов, обеспечивает мягкую и точную обработку 

без механических повреждений и травмирования семян 

 

223. Шевченко О. М. Комбіновані гербіциди при складному типові 

забур’яненості / О. М. Шевченко, С. М. Шевченко // Эксклюзивные 

технологии. – 2014. – №1. – С. 14-16. 
 Розроблено технологічні регламенти використання гербіциду аденго з 

потрійною фітотоксичною дією на комплекс бур’янів степового екотипу 

 

224. Рибка В. С. Зернове виробництво степової зони України: стан та 

основні економічні і організаційно – технологічні пріоритети його 
конкурентоспроможного розвитку в умовах 2014 року / В. С. Рибка,  

А. О. Кулик // Эксклюзивные технологии. – 2014. – №2. – С. 12-16. 
 Сучасний стан розвитку зернового господарства степової зони України, 

пріоритетні напрямки розвитку аграрного сектора економіки для 

забезпечення збалансованих потреб країни у продовольчому та фуражному 

зерні 

 

225. Рибка В. С. Економіко – енергетичне обґрунтування концепцій 

сучасних технологій вирощування зернових культур: методологічний 
аспект / В. С. Рибка, В. О. Компанієць, А. О. Кулик // Эксклюзивные 

технологии. – 2014. – № 4. – С. 16-21. 
 Огляд методики енергетичної оцінки технологічних процесів у 

зерновиробництві, яка є основою для подальшого визначення напрямків 

економії енергоресурсів та підвищення економіко-енергетичної 

ефективності галузі 

 

226. Рибка В.С. Актуальні питання виробництва кукурудзи на зерно в 

Дніпропетровській області / В. С. Рибка, Н. О. Ляшенко,  

О. М. Шпильова, А. А. Махницька, Л. А. Панасюк // Эксклюзивные 
технологии. – 2014. – № 6. – С. 24 – 27. 

 

227. Солодушко М. Весняний догляд посівів і підвищення якості зерна 
/ М. Солодушко, А. Бондаренко, І. Гасанова, О. Бондаренко // 

Agroexpert. – №2 (67). – 2014. – С. 18-23. 
Наведено рекомендації по догляду за посівами пшениці озимої в період 

весняно-літньої вегетації, спрямовані на збільшення врожайності та 
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покращання якості зернової продукції. Обгрунтовано строки і дози внесення 

азотних добрив, проведення заходів по захисту озимини від клопа-шкідливої 

черепашки 

 
228. Солодушко М. Озимина під контролем. Докладно про методи 

контролю стану озимої пшениці під час нинішньої зимівлі. /  

М. Солодушко, С. Ярошенко, О. Бойко // The Ukrainian farmar. – 2014. 

– №1 (49). – С. 46-48. 
Розглянуто погодні умови осінньої вегетації та початку зимового 

періоду. Наведено практичні поради щодо визначення стану посівів озимих 

зернових культур впродовж зимівлі 
 

229. Шевченко М. Епоха потепління і кукурудза / М. Шевченко,  
О. Шевченко, С. Шевченко // The Ukrainian farmer. – 2014. – № 3. –  

С. 42-44. 
Розглянуто можливі трансформації технології вирощування кукурудзи 

за умов глобального потепління. Показано, що найбільш суттєвим прийомом 

вирощування є сівозміни, обробіток ґрунту і боротьба з бур’янами 

 
230. Краснєнков С. Коли розпочинати сіяти. Про терміни сівби 

кукурудзи на зерно в умовах північного степу України /  

С. Краснєнков, М. Дудка, В. Ісаєнков, С. Березовський, Н. Ляшенко,  
С. Носов // The Ukrainian farmer. – 2014. – № 3. – С. 47-48. 

В публікації наведено результати економічної оцінки 

ефективності вирощування різних гібридів кукурудзи залежно від 
строків проведення сівби в умовах північного Степу України 

 

231. Ткаліч Ю. Соняшник і кукурудза: командна стратегія вирішення 

проблем / Ю. Ткаліч // The Ukrainian farmer. – 2014. – № 3. – С. 83. 
 

232. Середа І. Мікродобрива проти стресу / І. Середа // The Ukrainian 

farmer. – 2014. – № 3. – С. 84-85. 
 

233. Ткаліч Ю. Біостимуляція соняшнику / Ю. Ткаліч, М. Ніценко // 

The Ukrainian farmer. – 2014. – № 4. – С. 56-57. 

 
234. Гирка Т. Шкідники сходів кукурудзи / Т. Гирка // The Ukrainian 

farmer. – 2014. – № 5. – С. 62-64. 
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235. Крамарьов С. Не втрачай азот / С. Крамарьов // The Ukrainian 

farmer. – № 7. – 2014. – С. 48-49. 
 Серед непродуктивних втрат азоту з грунту найбільш істотна доля 

газоподібних втрат продуктів денітрифікації під впливом діяльності 
денітрифікуючих мікроорганізмів. Істотні втрати азоту у вигляді аміаку 

спостерігаються в польових умовах при поверхневому внесення добрив. Для 

зменшення непродуктивних втрат азоту потрібно наближати строки 

внесення азотних добрив до вегетаційного періоду  сільськогосподарських 

культур і вводити до складу азотних добрив інгібітори нітрифікації 

 
236. Кирпа М. Я. Заощадження без втрати якості / М. Я. Кирпа // The 

Ukrainian farmer. – 2014. – № 9. – С. 96-97. 
Охарактеризовано особливості післязбиральної обробки зерна кукурудзи 

на продовольчі та кормові цілі. З метою збереження якості та зниження 

енерговитрат на сушіння рекомендована технологія, яка включає пряме 

збирання зерна, його сушіння при температурі нагріву 35 - 40˚C (продовольче 

зерно), 50 ˚C (кормове). Не допускається швидке сушіння, яке призводить до 

теплової тріщинуватості і втрати якості продукції 
 

237. Крамарьов С. Напрацювання якості / С. Крамарьов // The 

Ukrainian farmer. – 2014. – №10. – С. 44-47. 
 Показано вплив різних чинників на біохімічні показники якості зерна 

пшениці озимої м’якої. Встановлено закономірності формування 

врожайності зерна пшениці озимої залежно від мінерального живлення та 

тісний кореляційний зв'язок між кількістю клейковини і вмістом білка в зерні 

(r = 0,84). Поряд з білком і клейковиною при випіканні хліба важливу роль 

відіграє амілолітична активність зерна, яка характеризує число падіння 

 
238. Кирпа М. Зберігання насіння: папір чи плівка? / М. Кирпа // The 

Ukrainian farmer. – 2014. –№10. – С. 106- 108. 
 Рекомендовано технології довгострокового зберігання насіння кукурудзи 

та способи його пакування, що дозволяє збільшувати тривалість зберігання 

до 4 – 5 років. Найбільш ефективним є суміщення таких умов: низька 

вологість на рівні 12%, пакування у вологонепроникну тару (поліетилен), 

регулярний контроль схожості за чинними методами та холодним 

пророщуванням 

 

239. Кирпа М. Пізнє збирання кукурудзи / М. Кирпа // The Ukrainian 

farmer. – 2014. – № 11. – С. 32-33. 
 Орієнтуючись на пізнє збирання зерна кукурудзи, необхідно, насамперед, 

установлювати придатність конкретного гібрида для такого рішення. 
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Також забезпечувати техніко-технологічні можливості, при витримці 

терміну збирання стиглого зерна, не допускаючи його втрат 

 

240. Краснєнков С. Елеватор на пні / С. Краснєнков, М. Дудка,  

В. Ісаєнков, Н. Пінчук, Н. Ляшенко, С. Березовський, О. Гаркуша // 

The Ukrainian farmer. – 2014. – № 12. – С. 40-41. 
 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВ-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

241. Маршалкіна Т. В. Порівняний аналіз застосування кок-

цидіостатиків на основі толтразуріла / Т. В. Маршалкіна // Проблеми 
ветеринарної паразитології та якість і безпека продукції тваринництва 

: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(18-19 лютого 2014 року). – Полтава, 2014. – С. 64–66. 
Наведено результати ефективності обробки курчат засобами 

«Толкокцид» та «Байкокс 2,5 %» за умов спонтанної еймеріозної інвазії. За 

біохімічних досліджень, порівняно з «Байкокс 2,5 %», після лікування птиці 

кокцидіостатиком «Толкокцид» у сироватці крові курчат достовірно 

підвищувався вміст загального білка та спостерігалось повне відновлення 

тканини кишечнику 
 

242. Types of morphogenesis in callus tissue of Lancaster maize group /  
T. N. Satarova, E. V. Derkach, O. E. Abraimova, B. V. Dzubetskij,  

V. Yu. Cherchel, Yu. A. Goncharov // 56th Annual Maize Genetics 

Conference, 13-16 March 2014, Beijing, China. – 2014. – P. 131. 
 Описано різні типи морфогенезу калусних тканин, що притаманні 
генотипам, які відносяться до зародкової плазми Ланкастер та придатні до 

використання в клітинної селекції та генетичній інженерії 

 

243. Frolova N. I. Zooplankton status modelling amid Zaporizhzha 

reservoir ecosystem / N. I. Frolova, V. O. Yakovenko, О. Yu. Zaychenko // 
Проблемы функционирования и повышения биопродуктивности 

водных екосистем: материалы Международной научно-практической 

дистанционной конференции, посвященной 110-летию со дня 
рождения профессора Г. Б. Мельникова (24−25 апр. 2014 г.) – Д., 2014. – 

С. 86-89. 
 Уперше створено математичну модель стану зоопланктону як ключової 

ланки екосистеми Запорізького водосховища, яке є водоймою комплексного 

призначення та характеризується посиленим антропогенним тиском, що 

негативно впливає на живі організми та екосистему в цілому 
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244. Дифференцированный подход к использованию различных типов 

каллусной ткани у кукурузы / О. Е. Абраимова, Е. В. Деркач,  
Ю. А. Гончаров, Н. М. Черноусова, Т. Н. Сатарова // Проблемы и 

перспективы исследований растительного мира : материалы 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

(13-16 мая 2014). – Ялта, 2014. – С. 30. 
 Надано характеристику типів калусних тканин, які використовуються 

в біотехнологічних дослідженнях у кукурудзи та надано рекомендації з 

диференційованного підходу у використанні кожного з описаних типів 

калусів для різних видів маніпульювання in vitro 

 

245. Гончаров Ю. О. Аналіз однонуклеотидного поліморфізму ДНК у 
сорго / Ю. О. Гончаров, О. Є. Абраімова, О. В. Яланський,  

Т. М. Сатарова // Біотехнологія : звершення та надії : зб. тез ІІI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених (15-16 травня 2014). – Київ: ВЦ НУБіПУ. – 2014. – 

С. 18-19. 
Проведено біоінформаційний аналіз бібліотеки SNP-маркерів для сорго 

зернового з визначення SNP-маркерів у генах, які конто-люють селекційно 

цінні ознаки, зокрема, тривалість фотоперіоду та якості зерна 
 
246. Вплив вітамінних комплексів на калусогенез та регенерацію в 

культурі in vitro у кукурудзи / В. С. Калугіна, К. В. Деркач,  

О. Є. Абраімова, Ю. О. Гончаров, Т. М. Сатарова // Біотехнологія : 
звершення та надії : зб. тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15-16 травня 

2014). – Київ : ВЦ НУБіПУ. – 2014. – С. 54-55. 
 Вивчено вплив вітамінних комплексів N6 і MD на індукцію, 

субкультивування та регенерацію морфогенної калусної тканини кукурудзи в 
культурі in vitro 

 

247. Печерна С. С. Порівняння частот SNP-алелів ліній кукурудзи 

української та світової селекції / С. С. Печерна, В. В. Борисова,  
Т. М. Сатарова // Біотехнологія : звершення та надії : зб. тез ІІI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених (15-16 травня 2014). – Київ: ВЦ НУБіПУ. – 2014. – 
С. 58-59. 
 Показано, що комплекс ліній вітчизняної селекції за результатами SNP-

аналізу характеризується середнім ступенемгенного різноманіття з 

варіюванням у вузьких межах та слабкішою, ніж лінії закордонної селекції, 

варіабельністю за діапазоном генетичних дистанцій між лініями 
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248. Біолістична трансформація калусних тканин кукурудзи /  
О. А. Молитва, К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, І. О. Нітовська,  

Б. В. Моргун, Т. М. Сатарова // Біотехнологія : звершення та надії : зб. 

тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (15-16 травня 2014). – Київ: ВЦ 
НУБіПУ. – 2014. – С. 70-71. 

Вивчено процес селективного відбору калусної тканини кукурудзи після 

біолістичної трансформації з використанням чужорідних генів bar i uidA на 

живильних середовищах з фосфінотрицином та здатність відібраних калусів 

до формування рослин-регенерантів зі стійкістю до обробки гербіцидом 

BASTA, що містить фосфінотрицин 
 

249. Кравець С. С. Вплив ацетохлору на схожість самозапилених ліній 

кукурудзи / С. С. Кравець // Роль науки у підвищенні технологічного 

рівня і ефективності АПК України: матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю (15–16 травня 

2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – Ч. 1 – С. 64-68.  
 Наводяться результати вивчення реакції самозапилених ліній кукурудзи 

на дію ацетохлору 

 
250. Солодушко М. М. Особливості вирощування пшениці озимої 

після гороху в умовах північного Степу України / М. М. Солодушко,  

І. І. Середа // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і 
ефективності АПК України: матеріали ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (15–16 травня 2014 р.). 

– Тернопіль : Крок, 2014. – Ч. 1 – С. 169-170. 
 Наведено практичні рекомендації щодо застосування системи 

мінерального живлення при вирощуванні пшениці озимої після гороху. 
Показана ефективність різних строків та норм внесення мінеральних добрив 

та їх вплив на формування врожайності основної зернової культури 

 

251. Стюрко М. О. Формування схожості насіння гібридів кукурудзи в 

умовах Північного Степу України / М. О. Стюрко // Роль науки у 
підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: 

матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (15–16 травня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. 
– Ч. 1 – С. 179-181. 
 Встановлено, що в умовах північного Степу України, дозрівання насіння 

гібридів кукурудзи супроводжується інтенсивною вологовіддачею, яка 

становить 0,6–1,92% за добу залежно від гібридів і є значно вищою 
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порівняно із багаторічними даними. Накопичення основної маси сухої 

речовини завершується при вологості 25–30%. На фоні швидкої вологовіддачі 

змінюється характер формування схожості насіння гібридів кукурудзи 

 
252. Чабан В. І. Динаміка вмісту мікроелементів у чорноземі 

звичайному та їх надходження в рослини кукурудзи / В. І. Чабан, О. 

Ю. Подобед // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і 

ефективності АПК України: матеріали ІV Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю (15–16 травня 2014 р.). 

– Тернопіль : Крок, 2014. – Ч. 1 – С. 197-200. 
Проведено діагностику стану хімічних елементів системи ґрунт-

рослина в посівах кукурудзи в умовах північного Степу України. Встановлено 

параметри вмісту мікроелементів у чорноземі звичайному та ступінь їх 

накопичення рослинами по фазам розвитку. Дана оцінка забезпеченості 

грунту мікроелементами та обґрунтування необхідності застосування 
мікродобрив 
 

253. Десятник Л. М. Вплив попередників, систем удобрення та основного 

обробітку ґрунту в сівозміні на формування урожаю пшениці озимої в 
південно-східному Степу / Л. М. Десятник, Д. А. Коцюбан // Сучасні 

технології вирощування зернових, бобових та технічних культур : 

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 
присвяченої 140-річчю створення ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» (22 травня 2014 рік) – Херсон, ДВНЗ ХДАУ. – 

2014. – С. 54-59. 
Вивчено вплив попередників, системи удобрення та основного обробітку 

ґрунту, а також погодних умов року на урожайність озимої пшениці. 

Показано, що кращими попередниками виявились чорний пар, горох, еспарцет. 
Органо-мінеральна та мінеральна системи удобрення забезпечили найвищий 

урожай, але для ефективнішого поповнення втрат органічної речовини ґрунту, 

перевагу слід надавати органо-мінеральній системі удобрення, розробленій з 

урахуванням агрохімічної діагностики ґрунту. Існує можливість заміни 

оранки чизельним обробітком 
 
254. Цилюрик О. І. Ефективність мульчувального обробітку ґрунту в 

північному Степу України / О. І. Цилюрик // Сучасні технології 

вирощування зернових, бобових та технічних культур : матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 
140-річчю створення ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (22 травня 2014 рік). – Херсон, ДВНЗ ХДАУ. – 2014. –  

С. 77-81. 
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 Встановлено, що використання мілкої мульчувальної системи в 

короткоротаційних сівозмінах степу дає можливість тримати агрофізичні 

показники ґрунту (структура, твердість, щільність) в оптимальних 

параметрах знижуючи при цьому прояви дефляції в 5 разів, а також сприяти 

додатковому накопиченню продуктивної вологи в півтораметровому шарі на  

91,0-179,0 м³/га. за рахунок мульчувального екрану. З іншої сторони 

мульчувальна система сприяє зростанню забур’яненості в 1,4-1,8 рази та 

зниженню продуктивності сівозміни  на неудобрених варіантах на 5,5-7,5% 

 

255. Березовський С. В. Врожайність та вологість зерна рослин 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби /  
С. В. Березовський, С. С. Носов. // Сучасні технології вирощування 

зернових, бобових та технічних культур : матеріали Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 140-річчю 

створення ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (22 
травня 2014 рік). – Херсон, ДВНЗ ХДАУ. – 2014. – С. 185-190. 
 Висвітлено особливості водоспоживання сучасних біотипів кукурудзи 

залежно від густоти стояння рослин в різні за зволоженням роки. 

Проаналізовано отримані дані та зроблено висновки про вплив та 

споживання вологи культурою в посівах, де площа живлення рослин значно 

коливалася, беручи до уваги показники сумарного водоспоживання та 

коефіцієнта водовикористання 

 

256. Абельмасов О. В. Адаптація вихідного матеріалу спорідненого з 

плазмою Айодент при селекції гібридів кукурудзи для степової зони 

України / О. В. Абельмасов // Стратегічні напрями сталого 
виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі 

розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 
травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 12-13. 
 Наведені попередні дані результатів досліджень з адаптації вихідного 

матеріалу спорідненого з генетичною плазмою Айодент до умов степової 

зони України 

 
257. Бондарь Т. М. Добір за врожайністю та вологістю зерна 

самозапилених сімей плазми Айодент / Т. М. Бондарь // Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на 

сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 14-15. 
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 Наведено результати досліджень по вивченню врожайності і вологості 

зерна самозапилених сімей отриманих на базі двох сестринських подвійних 

гібридів генетичної плазми Айодент 

 
258. Борисова В. В. SNP-маркування ознаки «тип зернівки» у 

кукурудзи / В. В. Борисова, В. Ю. Черчель, О. Є. Абраімова,  

Т. М. Сатарова // Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 
аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 15-16. 
 На прикладі ознаки «тип зернівки» досліджено можливості 
використання аналізу однонуклеотидного поліморфізму ДНК для маркування 

господарсько-цінних ознак у кукурудзи 

 

259. Гайдаш О. Л. Вологість зерна тест кросів кукурудзи створених на 

основі скоростиглих ліній змішаної плазми / О. Л. Гайдаш // 
Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 17-18. 
 Приведена характеристика ранньостиглих гібридів кукурудзи створених 

на основі змішаної зародкової плазми за показником збиральна вологість 

зерна. Виділено 7 зразків що мали високу толерантність до умов 

вирощування і характеризувались низькою збиральною вологість зерна 

 
260. Гончаров Ю. О. Біоінформаційна характеристика геному сорго 

зернового / Ю. О. Гончаров, О.В. Яланський, О. Є. Абраімова,  

Т. М. Сатарова // Стратегічні напрями сталого виробництва 
сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 19-20. 
 З метою підвищення ефективності селекційного процесу сорго 
зернового та проведення досліджень з молекулярно-генетичного 

поліморфізму вихідного матеріалу проведено біоінформаційний аналіз геному 

Sorghum bicolor та визначено наявність гомологічних послідовностей між 

геномами сорго зернового та фітопатогенних видів мікроміцетів роду 

Aspergillus 
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261. Плотка В. В. Тривалість періоду сходи-цвітіння 50 % качанів 

кременистих інбредних сімей S4 та S5 різних за генетичною 
структурою / В. В. Плотка // Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 
2014 р.). – Д., 2014. – С. 20-22. 
 Наведені дані з первинної оцінки кременистих зразків кукурудзи S4 та S5 

генерацій інбридингу за тривалістю періоду сходи-цвітіння 50% качанів 

 
262. Рябченко Е. М. Ідентифікація вихідного мате-ріалу кукурудзи за 

жаро- та холодостійкістю / Е. М. Рябченко // Стратегічні напрями 

сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному 

етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 

травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 22-24. 
 Наведено результати оцінки холодо- та жаростійкості подвійно-

гаплоїдних (ПГ) ліній кукурудзи та їх вихідних форм, за допомогою 

фізіологічних методів 

 

263. Рябченко О. П. Оцінка і добір зародкових маркерів у програмах 

селекції вихідного матеріалу методом генетичного маркування 

гаплоїдів / О. П. Рябченко // Стратегічні напрями сталого виробництва 
сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 
2014 р.). – Д., 2014. – С. 24-25. 
 Наведено результати застосування генетичного маркування для 

отримання маркерних генотипів з підвищеною здатністю до гаплоіндукції 

 

264. Стюрко М. О. Сортова теплостійкість насіння гібридів кукурудзи / 
М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі 

розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 

травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 26-27. 
 Встановлена вологість за якої насіння гібридів кукурудзи 

характеризується високою теплостійкістю і має схожість 93–100% за 

вимогами стандарту ДСТУ–4138. Виявлено, що теплостійкість залежить 

від сортових особливостей гібридів 
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265. Кравець С. С. Звуження міжрядь кукурудзи – погляд у майбутнє / 

С. С. Кравець // Стратегічні напрями сталого виробництва 
сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 46-48. 
Розглянута можливість підвищення урожайності кукурудзи за рахунок 

оптимізація площі живлення 

 

266. Алейнікова Л. М. Продуктивність сочевиці залежно від норми 
висіву насіння і застосування мікродобрива / Л. М. Алейнікова,  

А. Д. Гирка // Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 48-49. 
 Викладено результати експериментальних досліджень з виявлення 

агробіологічних особливостей підвищення продуктивності рослин сочевиці в 

Лівобережному Лісостепу України 

 

267. Андрейченко О. Г. Вплив елементів біоадаптивної технології 

вирощування на продуктивність ярого гол озерного та плівчастого 

ячменю в умовах північного Степу / О. Г. Андрейченко, А. Д. Гирка // 
Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 50-51. 
 Викладено результати досліджень впливу макро-, мікродобрив, 

регуляторів росту і попередників на зернову продуктивність рослин ячменю 

ярого голозерного та плівчастого в північному Степу України 

 
268. Гирка А. Д. Вплив строків сівби, мінеральних добрив та 

регуляторів росту на формування врожайності зерна ячменю озимого в 

північному Степу / А. Д. Гирка // Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі 
розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 

травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 52-53. 
 Викладено результати досліджень впливу макро-, мікродобрив і 

регуляторів росту на зернову продуктивність рослин ячменю озимого в 
північному Степу України 
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269. Конопльова Є. Л. Вміст азоту в листках рослин пшениці озимої 
залежно від рівня мінерального живлення / Є. Л. Конопльова // 

Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 54-55. 
 Розглянуто вміст азоту в листках  сортів пшениці озимої Землячка 

одеська, Золотоколоса та Апогей Луганський в різні фази розвитку залежно 

від рівня мінерального живлення після ячменю ярого 

 
270. Кулик І. О. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування вівса 

і ячменю ярого в північному Степу України / І. О. Кулик // Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на 
сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 56-57. 
 Викладено результати досліджень агробіологічних особливостей 

підвищення продуктивності рослин і якості зерна вівса та ячменю ярого в 

північному Степу України 

 

271. Цилюрик О. І. Розвиток кореневих гнилей пшениці озимої 

залежно від способів обробітку ґрунту та підживлення / О. І. Цилюрик, 
Т. М. Педаш // Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 
2014 р.). – Д., 2014. – С. 59-61. 
 Наведено результати досліджень за 2007-2009 рр. з вивчення впливу 

обробітку ґрунту на ураженість пшениці озимої кореневими гнилями та її 

урожайність в умовах північної частини Степу України. Встановлена 

тенденція до зниження ураження рослин пшениці озимої та її більша 

витривалість до хвороби за полицевого обробітку ґрунту 

 
272. Ноздріна Н. Л. Особливості накопичення розчинних вуглеводів у 

вузлах кущення рослин різних сортів пшениці озимої в умовах 

північного Степу / Н. Л. Ноздріна // Стратегічні напрями сталого 
виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі 

розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 
травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 61-62. 



~ 68 ~ 

 Досліджено особливості накопичення моно- та дисахаридів у вузлах 

кущення рослин сортів пшениці озимої Литанівка, Заможність, Антонівка, 

Сонечко та Розкішна на час припинення осінньої вегетації та в період 

відновлення весняної вегетації 

 
273. Прядко Ю. М. Урожайність пшениці озимої залежно від строків 

сівби та використання сидеральних культур в північному Степу 

України / Ю. М. Прядко // Стратегічні напрями сталого виробництва 
сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 63-65. 
 В статті наведена характеристика сучасних інноваційних розробок в 

селекції гібридів кукурудзи різних груп стиглості та соргових культур ДУ 

ІСГСЗ НААН 

 

274. Семенкова А. С. Біометричні показники та маса рослин пшениці 
озимої в різні фази розвитку після ячменю ярого / А. С. Семенкова // 

Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 65-67. 
 Досліджено біометричні показники і надземну масу 100 сухих рослин 

сортів пшениці озимої Благодарка одеська і Златоглава на різних фонах 

мінерального живлення після ячменю ярого в різні фази та періоди розвитку 

(припинення осінньої вегетації, відновлення весняної вегетації, вихід в 

трубку, колосіння) 

 
275. Солодушко М. М. Врожайність та адаптивний потенціал сучасних 

сортів пшениці озимої в зоні степу / М. М. Солодушко // Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на 
сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 67 – 69. 
 Представлено результати досліджень з вивчення сортового складу 

пшениці озимої в умовах північного Степу. Визначено потенціал 
урожайності та показано переваги і недоліки різних сортів вітчизняної та 

іноземної селекції 

 

276. Судак В. М. Зміна забур’яненості посівів соняшнику в залежності 
від способу основного одробітку ґрунту та удобрення / В. М. Судак // 
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Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 
зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 69-71. 
 Вивчено вплив різних способів основного обробітку грунту при залучені у 

кругообіг всієї кількості післяжнивних решток попередника (озима пшениця) 

на ступінь забур’яненості посівів соняшнику. Встановлено, що застосування 

мілкого мульчувального обробітку грунту під соняшник призводить до 

зростання забур’яненості на 50,0 – 51,7%, що є належного агротехнічного 

та хімічного супроводу захисту посівів олійної культури 

 

277. Ярошенко С. С. Особливості застосування біологічних препаратів 

при вирощуванні пшениці озимої в умовах Степу / С. С. Ярошенко // 
Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 71-73. 
 Наведено результати досліджень  з визначення поєднаного впливу 

біологічних препаратів та  мінеральних  добрив  на продуктивність пшениці 

озимої, показана ефективність технологічного елементу 

 

278. Педаш О. О. Вплив строку сівби на ріст і розвиток рослин 
пшениці озимої в осінній період вегетації після ріпаку озимого в степу 

/ О. О. Педаш, С. А. Хорішко, О. В. Бондаренко, Н. С. Пальчук // 

Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 
продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 73-74. 
 Досліджено вплив строків сівби, норм висіву насіння та гідротермічних 

умов осіннього періоду на формування оптимальних морфологічних 

показників рослинами пшениці озимої висіяної після ріпаку озимого 

 

279. Дімчя Г. Г. Регіональні особливості мікроелементного складу 

ґрунтів та фуражного зерна / Г. Г. Дімчя, Н. Г. Порвас, І. Л. Ситенко // 
Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 75-76. 
 Досліджено мікроелементний склад зерна фуражних культур та його 

залежність від агрохімічної характеристики ґрунтів різних районів 
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Придніпров’я. Встановлені середні фактичні значення вмісту Fe, Mn, Zn і Cu 

у фуражному зерні та проведено порівняльний аналіз з довідниковими даними 

 

280. Майстренко А. Н. Використання балансуючих кормових добавок 
при вирощуванні свиней / А. Н. Майстренко // Стратегічні напрями 

сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному 

етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 

травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 77-79. 
 Наведена удосконалена методологія розробки рецептур балансуючих 

кормових добавок сприяє ефективному вирощуванню свиней  і дозволяє на 1 

гривну витрат одержувати додаткової продукції на 47,4 грн 

 

281. Олійник С. О. Формування елементів поведінки бугайців при 

вирощуванні за різних технологічних систем / С. О. Олійник // 

Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 
продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 

зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 79-81. 
 Штучна аероіонізація та ультрафіолетове опромінення покращують 

мікроклімат приміщень, позитивно впливають на ріст та розвиток бугайців, 
при цьому зменшуються затрати кормів на 1 кг приросту живої маси 

 

282. Петренко В. І. Факторіальний розрахунок балансу енергії та 

протеїну у корів для визначення ефективності використання поживних 
речовин раціону / В. І. Петренко, Г. Г. Дімча, А. Н. Майстренко // 

Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : 
зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 81-83. 
 Наведено спосіб факторіального розрахунку балансу енергії та протеїну 

в організмі корів на основі даних фактичного споживання кормів, надою, 

складу молока і змін живої маси 

 
283. Халак В. І. Ферменти сироватки крові молодняку свиней та їх 

зв'язок з якісними показниками свинини / В. І. Халак // Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на 
сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 83-86. 
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 Наведено результати досліджень активності ферментів сироватки 

крові молодняку свиней та їх зв'язок з фізико-хімічних та хімічних показників 

найдовшого м’яза спини та підшкірного сала 

 
284. Халак В. І. Вплив генотипу свиней вихідних батьківських форм та 

співвідношення поросят за статтю на ознаки з низьким коефіцієнтом 

успадкування / В. І. Халак // Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 
аграрного комплексу України : зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (22-23 травня 

2014 р.). – Д., 2014. – С. 86-89. 
 У статті наведено результати досліджень ознак відтво-рювальної 
здатності свиноматок великої білої породи угорської селекції в поєднанні з 

кнурами-плідниками аналогічного генотипу української селекції та 

тваринами генотипу ½ дюрок × ½ гемшир 

 

285. Чернявський С. Є. Використання штучної аероіонізації та 
ультрафіолетового опромінення при вирощуванні молодняку великої 

рогатої худоби / С. Є. Чернявський, О. В. Сокрут // Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на 

сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (22-23 травня 2014 р.). – Д., 2014. – С. 89-92. 
Встановлено, що штучна аероіонізація та ультрафіолетове 

опромінення покращують мікроклімат приміщень, позитивно впливають на 

рвіст та розвиток бугайців, при цьому зменшуються затрати кормів на 1 кг 

приросту живої маси 

 

286. Крамарьов С. М. Порівняльна оцінка змін основних агрохімічних 

показників чорноземів звичайних на ріллі по відношенню до цілини в 
умовах північного Степу України / С. М. Крамарьов, С. Ф. Артеменко 

/ Збалансоване природокористування: традиції та інновації : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 червня 2014 

року). – К., 2014. – С. 103-105. 
Проведені порівняльні експериментальні дослідження еволюції 

властивостей чорноземів звичайних після розорювання цілини та їх 

сільськогосподарського використання дозволяють зробити висновок про 

наявність в них незворотних змін деяких показників родючості. перш за все 

це стосується змін вмісту гумусу. На ріллі в нижніх шарах ґрунту, відмічено 

наявність міграційних процесів водорозчинного гумусу 
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287. Солодушко М. М. Строки сівби та врожайність пшениці озимої по 

чорному пару в умовах зони Степу / М. М. Солодушко, І. І. Середа,  
Н. М. Усова // Досягнення генетики, селекції і рослинництва для 

підвищення ефективності зерновиробництва : зб. тез Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених (18 червня 2014 р.). – 

Миронівка., 2014. – С. 59. 
Наведено результати досліджень з вивчення строків сівби пшениці 

озимої в умовах зони зони Степу. Показана ефективність  застосування 

оптимальної (агрономічно обґрунтованої) сівби – одного з найважливіших і 

найменш витратних технологічних елементів в підвищенні валових зборів 

зернової продукції 
 
288. Халак В. И. Особенности роста ремонтных свинок породы 

ландрас и воспроизводительные качества свиноматок  разного уровня 

адаптации / В. И. Халак // Конкурентоспособность и качество 

животноводческой продукции : сб. тр. Международной научно-
практической конференции, посвященной 65-летию РУП НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству (18-19 сентября 2014 г.). – Жодино, 2014. 

– С. 134-140. 
В статье приведены результаты исследований признаков роста 

ремонтных свинок породы ландрас, их воспроизводительных качеств за 
период племенного использования, а также определен уровень адаптации 

животных указанного генотипа 

 

289. Черчель В. Ю. SNP-маркирование признака раннеспелости у 
кукурузы / В. Ю. Черчель, Т. Н. Сатарова, Б. В. Дзюбецкий,  

О. Е. Абраимова, Ю. А. Гончаров, В. В. Борисова // Institut de fitotehnie 

“Porumbeni” – 40 fni de activitate ştiinţifică: Materialel conf. intern. 

consecrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani (17 september).– 
Chişinău: Print-Caro, 2014. – Р. 119-126. 
 The results of analysis of single nucleotide polymorphism (SNP) on 384 DNA 

markers for 440 maize inbreds are represented. Alleles of 10 top-SNP-markers 

which are specific for early maturing inbreds in comparisons with middle-early, 

middle-ripe and middle-late ones are determined 

 
290. Дзюбецкий Б. В. Комбинационная способность линий кукурузы 

альтернативных геноплазм по элементам структуры урожая /  

Б. В. Дзюбецкий, Н. А. Боденко, Я. Д. Заплитный, И. С. Микуляк,  
М. И. Линская, Т. Я. Карп, Г. В. Козак // Institut de fitotehnie 

“Porumbeni” – 40 fni de activitate ştiinţifică: Materialel conf. intern. 
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consecrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani (17 september).– 

Chişinău: Print-Caro, 2014. – P. 143-151. 
Проведена оценка общей комбинационной способности самоопыленных 

линий зародышевых плазм Айодент, Лаукон и Смешанная по основным 
элементам структуры урожая в условиях западной Лесостепи Украины. 

Выделены ценные генотипы с высокими и стабильными по годам эффектами 

ОКС 

 

291. Головій Л. В. Нафтобактерії як показник нафтового забруднення 
Запорізького водосховища / Л. В. Головій, О. Ю. Зайченко,  

В. О. Яковенко // Сучасні проблеми викладання та наукових 

досліджень біології у ВНЗ України : матеріали І Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з 

міжнародною участю (8-9 жовтня 2014 р.). – Д., ДНУ, 2014. – С. 204-206. 
 Уперше на Запорізькому водосховищі, яке тримає першість серед 

водоймищ дніпровського каскаду за рівнем забруднення нафтопродуктами (до 

60 ПДКрибогосп), проведено дослідження чисельності та активності 

нафтоокислюючих бактерій на забруднених нафтопродуктами та умовно 

чистих ділянках, вивчено їх просторовий розподіл, залежність від часу 

відбору та температури води 

 

292. Зайченко К. В. Дослідження токсикологічного стану Самарської 

затоки / К. В. Зайченко, О. Ю. Зайченко, В. О. Яковенко // Сучасні 
проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України : 

матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і студентів з міжнародною участю (8-9 жовтня 2014 р.). –  

Д. : ДНУ, 2014. – С. 213-216. 
Проведено токсикологічне дослідження Самарської затоки Запорізького 

водосховища, яка належить до територій з «кризовим» станом з-за скидів 

високо мінералізованих і забруднених важкими металами шахтних вод 

Західного Донбасу, а також неочищених промислових і комунальних стоків, 

але при цьому є важливою рибогосподарською ділянкою водойми 
 

293. Стюрко М. О. Підготовка насіння кукурудзи в умовах типового 
кукурудзо обробного заводу / М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // 

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного 

виробництва : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції (16–17 жовтня 2014 року). – Тернопіль, 2014. – С. 85-87. 

Встановлено вплив процесів післязбиральної обробки на якість насіння 

гібридів кукурудзи та їх батьківських форм. Якість залишалась на високому 

рівні після термічного сушіння качанів і суттєво погіршувалось в процесі їх 
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обмолоту та очищення-сортування насіння при переміщенні насіння норіями 

та самоплинними трубами 
 

294. Петренко В. І. Кондиція корів в різні періоди репродуктивного 
циклу при використанні однотипного загально змішаного раціону / В. 

І. Петренко // Сучасні досягнення у тваринництві та птахівництві : 

матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених (16-17 жовтня 2014 р.). – Х., 2014. – С. 55-57. 
 Наведено дані про динаміку кондиції високопродуктивних корів 

протягом репродуктивного циклу при безприв’язному утриманні і 

використанні цілорічно однотипного загально змішаного раціону 

 
295. Петренко В. І. Удосконалені параметри годівлі сухостійних корів / 

В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Сучасні досягнення у 

тваринництві та птахівництві : матеріали VIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених (16-17 жовтня 2014 р.). – Х., 
2014. – С. 57-59. 

Наведені удосконалені параметри годівлі високопродуктивних корів в 

сухостійний період які враховують в першу чергу споживання сухої речовини 

раціонів і концентрація в сухій речовині енергії і протеїну та відмова від 

авансованої годівлі сухостійних корів пов’язаної з майбутньою  плановою 

молочною продуктивністю 
 
296. Халак В. І. Якісний склад найдовшого м’яза спини та підшкірного 

сала залежно від концентрації загальних ліпопротеїдів у сироватці 

крові молодняку свиней / В. І. Халак // Сучасні досягнення у 
тваринництві та птахівництві : матеріали VIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених (16-17 жовтня 2014 р.). – Х., 

2014. – С. 73-76. 
 Наведено результати досліджень фізико-хімічних показників 

найдовшого м’яза спини та підшкірного сала, концентрації загальних 

ліпопротеїдів у сироватці крові молодняку свиней великої білої породи, 
визначено коефіцієнти парної кореляції між ознаками, які були предметом 

досліджень 

 

297. Халак В. І. Свині великої білої породи французької селекції та 
деякі їх біологічні особливості / В. І. Халак, Т. С. Коваленко // Сучасні 

досягнення у тваринництві та птахівництві : матеріали VIII 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (16-

17 жовтня 2014 р.). – Х., 2014. – С. 76-79. 



~ 75 ~ 

 Досліджено показники росту ремонтних свинок великої білої породи 

французької селекції, по життєву продуктивність свиноматок зазначеного 

генотипу за ознаками відтворювальної здатності залежно від рівня їх 

адаптації 

 
298. Зайченко Е. Ю. Сочетанное действие радиации и тяжелых 

металлов / Е. Ю. Зайченко, А. И. Дворецкий, Е. В. Севериновская,  

А. С. Белоконь // VII съезд по радиационным исследованиям : сб. 
материлов (21-24 октября 2014). – М., 2014. – С.66. 
 В Приднепровском регионе Украины вследствие радиационно-химической 

нагрузки на население особо актуален вопрос о механизмах совместных 

влияний. В связи с этим на крысах линии Вистар исследовали длительное влияние 

на организм характерных для Приднепровья уровней загрязнения окружающей среды 

наиболее распространенными в поверхностных водах токсикантами (смесь солей Cu, 

Pb, Cd, Co, Zn – в концентрации по 2 ПДК для каждого металла, с водой для питья) на 

фоне облучения в малой дозе (по 0,01 Гр 25 дней) 

 
299. Зайченко Е. Ю. Оценка эффектов модифицирующих и 

радиозащитных агентов / Е. Ю. Зайченко, А. И. Дворецкий // VII съезд 

по радиационным исследованиям : сб. материлов (21-24 октября 2014). 
– М., 2014. – С.136. 
 Учитывая, что повышенная заболеваемость в Приднепровском регионе 

Украины является следствием модуляции тяжелыми металлами влияния 

радиационного фактора, с помощью авторской методики оценки эффектов и 

механизмов действия модифицирующих и радиозащитных агентов был 

выполнен подбор соответствующих адаптогенов природного происхождения 

 
300. Харитонов М. М. Застосування екологічно безпечного регулятора 

росту рослин біогумату / М. М. Харитонов, С. М. Гармаш, М. І. Дудка 

// Інновіційний менеджмент збалансованого (сталого) природного 
агровиробництва : Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена 90 річчю від дня народження Ф. Т. Моргуна (23-24 жовтня 

2014 р.). – Д.: ДДАЕУ, 2014. – С. 291-293. 
 Визначені оптимальні дози і строки та ефективність застосування 

екологічно безпечного регулятора росту рослин біогумату на посівах ячменю 

ярого в умовах північного Степу України 

 

301. Результати генетичної трансформації гібриду кукурудзи 

PLS61×ДК633/266 / К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, І. О. Нітовська, Б. 
В. Моргун, В. В. Борисова, Ю. О. Гончаров, Т. М. Сатарова // Інновації 

в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур : зб. тез 
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Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (28-30 жовтня 

2014). – Одеса : СГІ – НЦНС НААН України, 2014. – С. 74-76. 
Представлено результати генетичної трансформації калусів гібрида 

кукурудзи PLS61×ДК633/266 методом біолістики з використанням 
сторонніх генів bar i uidA з подальшим тривалим субкультивуванням на 

селективному середовиші, яке містило фосфінотрицин, та регенерації 

рослин Т0 стійких до дії селективного агенту. Тестування рослин наступних 

поколінь Т1 та Т2 в умовах відкритого та закритого грунту, а також аналіз 

методом ПЛР, показали наявність вбудованного гена bar в геном рослин 

 
302. Zaychenko E. Yu. Low-intensity radiation and radio-modifying agents 

effects evaluation / E. Yu. Zaychenko // ICRB 2014 : Procs. Intern. Conf. 

on Radiation Biology (11-13 Nov., 2014). – Delhi, India, 2014. – Р. 27.175. 
 В условиях Приднепровья – с повышенным радиационным фоном, 

«чернобыльским следом» 137Cs и 90Sr, загрязнением вследствие работы предприятий 

первичного ядерного цикла, а также агроиндустриальным загрязнением тяжелыми 

металлами – проведено исследование влияния характерной для этого региона 
комбинации радиационно-химических факторов на организм животных и 

целесообразности применения ряда природных адаптогенов. Показано, что под 

действием низкоинтенсивной радиации в организме включается «экономный режим» 

– привычная схема рационального перераспределения ресурсов. Влияние тяжелых 

металлов обусловлено их токсическим действием, а при комбинации факторов 

эффекты химического агента оказываются доминирующими. В норме поддержание 

окси/антиоксидантного баланса в невозобновляемых клетках коры мозга реализуется 

за счет собственных антиоксидантных ресурсов, а при экопатогенном воздействии – 

за счет быстро возобновляемых эритроцитов. Среди изученных адаптогенов 

наибольшую эффективность в условиях радиационно-химического загрязнения 

Приднепровья показал препарат гуматов 

 

303. Дімчя Г. Г. Біологічна цінність протеїну сої / Г. Г. Дімчя,  

Н. Г. Порвас, І. Л. Ситенко // Вклад вчених у розвиток галузі 
тваринництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 

листопада 2014). – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 32-33. 
 Отримані експериментальні дані про вміст загального та розчинного 

протеїну в сої: відповідно – 133,1 і 53,6 г/кг. Цей показник є індивідуальним 

для кожного сорту сої 

 
304. Вирощування телиць червоної молочної породи за різних норм 

годівлі / В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, Н. Г. Порвас, І. 

Л. Ситенко // Вклад вчених у розвиток галузі тваринництва : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада 2014). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 38-40. 
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 Проведені дослідження свідчать, що нові норми для інтенсивного 

вирощування телиць в цілому прийнятні для вирощування телтиць черовної 

молочної породи до ваги 400 кг у 15-місячному віці при умові дотримання 

основних параметрів годівлі. Потребують коригування у бік зменшення 

показники можливого споживання сухих речовин 1 віці 7-13 місяців до 2-2,3 

кг на 100 кг живої маси 

 

305. Логвіненко В. І. Спосіб знерухомлення і знеболення великої 

рогатої худоби / В. І. Логвіненко, В. Ф. Зєльдін // Вклад вчених у 

розвиток галузі тваринництва : матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (13-14 листопада 2014). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2014. – С. 64-66. 
 Розроблено прийом знерухомлення та знеболення великої рогатої худоби 

метлодои транскаріальної електромтимуляції імпульсним струмом 

частотою100 гц, який забезпечує можливість оперпатьивного втручання 

 

306. Халак В. І. Метод BLUP та ефективність його використання при 

оцінці племінної цінності свиноматок / В. І. Халак, В. Ф. Зєльдін,  

Ю. М. Луник, Т. С. Коваленко // Вклад вчених у розвиток галузі 
тваринництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 

листопада 2014). – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 71-73. 
Наведено результати оцінки ремонтного молодняку свиней за ознаками 

власної продуктивності та відтворювальної здатності свиноматок на 

основі використання традиційних зоотехнічних методів і методу BLUP та 

визначено ефективність використання інноваційних методів оцінки 

племінної цінності тварин 
 

307. Денисюк О. В. Залежність живої маси  бичків від особливостей 

поведінки / О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка // Вклад вчених у розвиток 
галузі тваринництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-

14 листопада 2014).  – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 77-79. 
 Визначено параметри мясної продуктивності бичків в залежності від 

особливостей їх поведінки 

 
308. Сокрут О. В. Хімічний склад та якісні показники м’яса бугайців 

під впливом аероізонізації та ультрафіолетовoго опромінення / О. В. 

Сокрут, С. Є. Чернявський // Вклад вчених у розвиток галузі 
тваринництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 

листопада 2014). – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 85-87. 
 Під впливом аеронізації та ультпрафіолетовго опромінення  значно 

зростають якісні показники мяса бугайців: стабілізується амінокислотнитй 
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склад, підвищується кількість лізина на 16,2-16,9%, метіонина на 28-32%, 

треоніна на 22,6-23,4% 

 

309. Костиря І. В. Заходи підвищення урожайності та якості зерна 
пшениці озимої при її вирощуванні по гірчиці ярій / І. В. Костиря,  

М. А. Остапенко, Н. С. Бондаренко // Актуальні питання вирощування 

сільськогосподарських культур у південному регіоні України : матер. 
наук.-прак. конф. – Херсон, 2014. – С. 34-35. 
 Розглянуто вплив різних варіантів мінерального удобрення на 

урожайність та якість зерна пшениці озимої після гірчиці ярої в умовах 

Присивашшя 

 

СТАТТІ В ГАЗЕТАХ 
 

310. Солодушко М. М. Яка погода – такий і врожай /  

М. М. Солодушко, І. І. Середа, Н. С. Маковицька // Берег надій. – 

23.01.2014 р. – №4 (865). 
 

311. Солодушко М. М. Який стан озимих? / М. М. Солодушко,  

І. І. Середа, Н. С. Маковицька // Берег надій. – 27.02.2014 р. – №9 (870).  

 

ІНФОРМАЦІЙНЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 

312. Ткаліч Ю. І. Ефективність застосування мікробних препаратів при 

вирощуванні соняшнику / Ю. І. Ткаліч, М. П. Ніценко, І. Д. Ткаліч,  
А. Д. Гирка, О. В. Бочевар // Аграрна наука – виробництву : наук.-

інформ. бюлетень заверш. наук. розроб. – К., 2014. – № 4. – С. 10. 

 

313. Солодушко М. М. Технологія вирощування озимої пшениці після 
соняшнику в зоні північного степу / М. М. Солодушко, І. І. Середа // 

Аграрна наука – виробництву : наук.-інформ. бюлетень заверш. наук. 

розроб. – К., 2014. – № 3. – С. 3. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

314. Сівба озимих культур – основа високого врожаю (рекомендації з 

впровадження інноваційних агротехнологій для зони Степу в 2014 р.) / 
Швайка І. О., Гадзало Я. М., Заришняк А. С., Іващенко О. О.,  

Крупський А. Ф., Удовицький В. О., Ніколенко О. В., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., Козельський О. М., 
Боденко Н. А., Цилюрик О. І., Чабан В. І., Солодушко М. М.,  
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Гасанова І. І., Кирпа М. Я., Пінчук Н. І., Бенда Р. В., Савранчук В. В., 

Семеняка І. М., Курцев В. В., Шевченко І. А., Поляков О. І. – Д. : ДУІСГСЗ, 
2014. – 40 с. 
 Висвітлені актуальні питання організації та проведення сівби озимих 

культур в зоні Степу 

 

315. Агротехнологічна і організаційна стратегія весняного поля 
(науково-практичні рекомендації для зони Степу в умовах 2014 року) / 

Давиденко В. М., Демидов О. А. Сухомлин О. В., Петриченко В. Ф., 

Гриник І. В., Гадзало Я. М., Заришняк А. С., Іващенко О. О.,  
Кононюк В. А., Нестеренко В. Г., Удовицький В. О., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 

Дзюбецький Б. В., Козельський О. М., Шевченко І. А., Савранчук В. В., 

Хорішко С. А., Петрушак В. Я., Ісаєнков В. В., Костиря І. В.,  
Кротінов І. В., Боденко Н. А., Десятник Л. М., Цилюрик О. І.,  

Чабан В. І., Солодушко М. М., Гасанова І. І., Гирка А. Д., Дудка М. І., 

Краснєнков С. В., Кирпа М. Я., Ткаліч Ю. І., Пінчук Н. І.,  
Федоренко Е. М., Рибка В. С., Бенда Р. В. – Д., 2014. – 64 с. 
 У рекомендаціях висвітлені узагальнені, перевірені наукою і 

багаторічним виробничим досвідом технології з догляду за озимими 

зерновими, кукурудзою, зернобобовими та іншими культурами 

 

316. Збирання врожаю зернових колосових та зернобобових культур в 
зоні Степу за умов гідротермічних стресів 2014 року (науково-

практичні рекомендації) / Крупський А. Ф., Удовицький В. О.,  

Гриник І. В., Іващенко О. О., Кравченко В. А., Черенков А. В., 
Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., Лебідь Є. М.,  

Циков В. С., Козельський О. М., Солодушко М. М., Гасанова І. І., 

Гирка А. Д., Пінчук Н. І., Кирпа М. Я., Рибка В. С., Федоренко Е. М., 
Бенда Р. В., Ткаліч Ю. І., Желязков О. І. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014. – 40 с. 
 В рекомендаціях наведені питання з організації та проведення збирання 

врожаю, післязбиральної обробки зерна і насіння та економічної 

ефективності його виробництва у 2014 р. 

 
317. Використання SNP-маркерів для моніторингу селекційного 

процесу у кукурудзи / Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Абраімова О.Є., 

Борисова В. В. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014 – 22 с. 
 Використання маркерів однонуклеотидного поліморфізму ДНК (SNP-

маркерів) для моніторингу селекційного процесу у кукурудзи включає аналіз 

внеску предкових популяцій в генетичну структуру ліній в процесі їх 
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створення та оцінку розмірів генетичних дистанцій між лініями для 

ефективного підбору батьківських компонентів гібридів 

 

318.  Аналіз однонуклеотидного поліморфізму ДНК у ліній кукурудзи 
: метод. аспекти / Сатарова Т. М., Борисова В. В., Абраімова О. Є., 

Черчель В. Ю. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014. – 18 с. 
 Наведено однонуклеотидний поліморфізм ДНК, SNP-генотипування ліній 

кукурудзи, аналіз та узагальнення результатів SNP-генотипування 

 

319. Методичні вказівки до SNP-маркування селекційних ознак у 

кукурудзи / Сатарова Т. М., Борисова В. В., Гончаров Ю. О.,  

Черчель В. Ю., Абраімова О. Є. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014. – 18 с. 
 Порівняльний аналіз однонуклеотидного поліморфізму ДНК за SNP-

маркерами для груп ліній кукурудзи, відібраних за альтернативним проявом 

певної ознаки, дозволяє виявити алельний стан маркерів, який характеризує 

певну групу ліній і, тому, може використовуватися для маркування даної 

ознаки. Розробка методичних підходів з SNP-маркування селекційних ознак у 

кукурудзи виконана на прикладі ознак «колір стрижня качана» і «тип 

зернівки», а також ознаки цитоплазматичної чоловічої стерильності і 

створення аналогів-відновників фертильності 

 
320.  SNP-маркування ознаки «група стиглості» у кукурудзи /  

Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Борисова В. В. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014. – 
18 с. 
 Для оцінки можливості SNP-маркування ознаки «група стиглості» 

проведено широкогеномне дослідження ліній кукурудзи, розподілених на групи 

за FAO: ранньостиглі (FAO 151-200), середньоранні (FAO 201-300), 

середньостиглі (FAO 301-400), середньопізні (FAO 401-450) та пізні (FAO 

більше 450). Загальна кількість маркерів, використаних в аналізі даної 

ознаки, склала 367. Загалом, для попарних порівнянь груп стиглості від 32,2 

до 79,8% SNP-маркерів мали підтверджені за методом χ2 порушення 

співвідношення частот алелів. Проведене попарне порівняння частот алелів 

між групами дозволило виявити узагальнюючий гаплотип ранньостиглої 

групи ліній кукурудзи 

 

321.  Дендрограма філогенетичних зв’язків за оцінками генетичних 
дистанцій із застосуванням маркерів однонуклеотидного поліморфізму 

ДНК у ліній кукурудзи / Сатарова Т. М., Борисова В. В.,  

Черчель В. Ю., Абраімова О. Є. – Д. : ДУІСГСЗ, 2014. – 12 с. 
 Дендрограма філогенетичних зв’язків селекційного матеріалу кукурудзи 
складена на основі оцінки попарних генетичних дистанцій за ДНК-маркерами 
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однонуклеотидного поліморфізму (SNP-маркерами) для 792 ліній, серед яких 

450 ліній української та 342 лінії світової селекції 

 
322.  Рекомендации по технологи возделывания и использования 

сорговых культур / Барановский А. В., Денисенко А. И., Дранищев Н. И., 

Красненков С. В. – Луганск, 2014. – 55 с. 
 По результатам соввременных исследований  в основных регионах 

степной зоныУкраинырозработано рекомендации по выращиваннию сорго 

 

ПАТЕНТИ 
 

323.  Пат. 86617 Україна, МПК (2006.01) А 01С 1/02 Спосіб холодного 

пророщування насіння кукурудзи / А. В. Черенков, Є. М. Лєбідь,  
В. С. Циков, М. С. Шевченко, В. П. Мойсєєнко, Н. А. Боденко,  

М. Я. Кирпа, Е. М. Федоренко, М. І. Дудка, М. О. Стюрко; заявник і 

власник патенту Державна установа Інститут сільського господарства 
степової зони НААН України. – № U2013 06900; заявл. 01.06.2013; 

опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. 

 

324.  Пат. 86727 Україна, МПК (2006.01) А 01С 1/02 Спосіб 
визначення схожості насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, 

М. О. Стюрко; заявник і власник патенту Державна установа Інститут 

сільського господарства степової зони НААН України. – № U2013 
08287; заявл. 01.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. 

 

325.  Пат. 94335 Україна, МПК (2006.01) F26B 3/06 Спосіб сушіння 

насіння кукурудзи у товстому нерухомому шарі / М. Я. Кирпа,  
В. Ю. Черчель, М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь; заявник і власник 

патенту Державна установа Інститут сільського господарства степової 

зони НААН України. – № U2014 05652; заявл. 26.05.2014; опубл. 
10.11.2014, Бюл. № 21. 

 

326.  Пат. 87343 Україна, МПК (2006.01) G01N 33/24 Спосіб 
діагностування вмісту рухомих сполук мікроелементів марганцю, 

цинку, заліза в чорноземах / С. П. Клявзо, В. І. Чабан, О. Ю. Подобед; 

заявник і власник патенту Державна установа Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України. – № u 2013 06583; Заявл. 
27.05.2013; Опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. 
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327.  Пат. 87344 Україна, МПК (2006.01) G01N 33/24 Спосіб 

визначення вмісту рухомих сполук марганцю у чорноземах при 
вирощування сільськогосподарських культур / С. П. Клявзо,  

В. І. Чабан, О. Ю. Подобед; заявник і власник патенту Державна 

установа Інститут сільського господарства степової зони НААН 

України – № u 2013 06586; Заявл. 27.05.2013; Опубл. 10.02.2014, Бюл. 
№ 3. 

 

328.  Пат. № 140199 Україна. Овес посівний Ірен. Опубл. 25.04.2014, 
Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

329.  Пат. № 140200 Україна. Овес посівний Стерно. Опубл. 
25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 

 

330.  Пат. № 140071 Україна. Кукурудза звичайна ДН Багряний. 
Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, на 2014 рік. 

 
331.  Пат. № 140072 Україна. Кукурудза звичайна Корсар 315 СВ. 

Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, на 2014 рік. 
 

332.  Пат. № 140083 Україна. Кукурудза звичайна ДМК Бланка. Опубл. 

25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 
 

333. Пат. № 140083 Україна. Кукурудза звичайна ДМК Опейк. Опубл. 

25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
на 2014 рік. 

 

334.  Пат. № 140080 Україна. Кукурудза звичайна ДМК Флінт. Опубл. 

25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
на 2014 рік. 

 

335.  Пат. № 140173 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) Збруч М. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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336. Пат. № 140167 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) Істра. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

337. Пат. № 140123 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) М 887 ВМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

338. Пат. № 140122 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) М 1212 ВМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
339. Пат. № 140181 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ДК216М стерильна. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
340.  Пат. № 140178 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ДК 239МВ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

341.  Пат. № 140182 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ДК 402СВЗМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

342. Пат. № 140179 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ДК 959МВ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

343. Пат. № 140176 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) ДК 7408СВЗМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

344.  Пат. № 140118 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) ІК 1241 ВСВМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
345. Пат. № 140119 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІК 1785 ВС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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346. Пат. № 140117 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІК 2031 ЗС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

347. Пат. № 140116 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІК 2033 ВС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

348. Пат. № 140121 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) ІК 2033 С. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
349. Пат. № 140115 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІК 2389 3С. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
350. Пат. № 140168 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІКС 32 ЗС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

351. Пат. № 140170 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІКС 173 С. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

352. Пат. № 140169 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІК 217 ЗС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

353. Пат. № 140114 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) ІКС 433 ЗС. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

354. Пат. № 140172 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) ІКС 777ЗМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
355. Пат. № 140171 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІКС 777 М. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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356. Пат. № 140124 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІКС 0751 ЗМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

357. Пат. № 140120 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ІКС 2173421 С. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

358. Пат. № 140180 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські 
компоненти) Крос 281 С. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  

СОРТІВ РОСЛИН 
 

359. № 140584 Україна. Гібрид зернової кукурудзи Корсар 315 СВ /  
Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  

Л. О. Манятіна, О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, В. І. Мотренко 

(Україна). Заявлено 15.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

360. № 140613 Україна. Гібрид розлусної кукурудзи Фурор /  

Є. І. Бєліков, В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  
Л. О. Манятіна, О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, О. М. Брага (Україна). 

Заявлено 14.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
361. № 140612 Україна. Гібрид розлусної кукурудзи Шанс /  

Ю. М. Пащенко, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков,  

А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна, О. Є. Клімова,  
С. О. Шевченко, О. М. Савченко (Україна). Заявлено 14.05.2014 ; 

опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, на 2014 рік. 
 

362. № 140614 Україна. Гібрид цукрової кукурудзи Кліментіна /  

Є. І. Бєліков, В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  

Л. О. Манятіна, О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, О. М. Савченко 
(Україна). Заявлено 14.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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363. № 140603 Україна. Батьківський компонент Козар С /  

Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  
Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

364. № 140600 Україна. Батьківський компонент Істра С / Є. І. Бєліков, 
А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна (Україна). 

Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

365. № 140602 Україна. Батьківський компонент ІКС 173 С /  

Є .І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна 
(Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

366. № 140601 Україна. Батьківський компонент ІКС 32 С /  
Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова 

(Україна). Заявлено 15.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

367. № 140588 Україна. Батьківський компонент ІКС 2033 С /  

О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  
Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

368. № 140587 Україна. Батьківський компонент ІК 1785 ВС /  
О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  

Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

369. № 140695 Україна. Батьківський компонент ІК 238-1 ВС /  

Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна 

(Україна). Заявлено 15.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

370. № 140585 Україна. Батьківський компонент АіД 701 ВС /  
А. В. Алдошин, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна 

(Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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371. № 140697 Україна. Батьківський компонент ІК 2033 ВС /  

О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  
Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 20.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

372. № 140698 Україна. Батьківський компонент ІК 1241 ВСВМ /  
О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, 

Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 20.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

373. № 140696 Україна. Батьківський компонент ІК 2389 ЗС /  

О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  
Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 20.05.20142014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

374. № 140586 Україна. Батьківський компонент ІК 2031 ЗС /  
О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  

Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 08.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

375. № 140604 Україна. Батьківський компонент Збруч М /  

Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова 
(Україна). Заявлено 15.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

376. № 140707 Україна. Батьківський компонент ІКС 217 ЗС /  
Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Л. О. Манятіна (Україна). Заявлено 

20.05.2014 ; опубл. 19.08.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

377. № 140774 Україна. Пшениця м'яка (озима) Коханка. Опубл. 

12.06.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 
 

378. № 140618 Україна. Овес посівний Ірен. Опубл. 14.05.2014; Реєстр 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

379. № 140619 Україна. Овес посівний Стерно. Опубл. 14.05.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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380. № 140578 Україна. Кукурудза звичайна ДН Аквазор. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
на 2014 рік. 

 

381. № 140583 Україна. Кукурудза звичайна ДН Багряний. Опубл. 

14.05.2014, опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

382. № 140579 Україна. Кукурудза звичайна ДН Берека. Опубл. 
14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 

 
383. № 140576 Україна. Кукурудза звичайна ДН Вайткорн. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 

 
384. № 140581 Україна. Кукурудза звичайна ДН Гетера. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 
 

385. № 140580 Україна. Кукурудза звичайна ДН Злата. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
на 2014 рік. 

 

386. № 140582 Україна. Кукурудза звичайна ДН Пивиха. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
на 2014 рік. 

 

387. № 140577 Україна. Кукурудза звичайна ДН Фестлінг. Опубл. 
14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 

 

388. № 140584 Україна. Кукурудза звичайна ДН Корсар 315 СВ. 
Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, на 2014 рік. 

 
389. № 0002809 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна Батурин 287 

МВ. Опубл. 29.12.2009, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
 



~ 89 ~ 

390. № 0002522 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна Бестселлер 

287 МВ. Опубл. 30.12.2011, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

391. № 0002794 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна 

Дніпровський 221 МВ. Опубл. 29.12.2012, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

392. № 0002518 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна Мара МС. 
Опубл. 30.12.2011, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, на 2014 рік. 

 
393. № 140585 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

АіД 701 ВС 287 МВ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
394. № 140703 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Вайт С стерильна. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 

для  поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

395. № 140710 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Вісла С. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

396. № 140604 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Збруч М. Опубл. 16.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

397. № 140600 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
Істра. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

398. № 140603 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
Козар С. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
399. № 140590 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

М 887 ВМ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
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400. № 140589 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

М 1212 ВМ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

401. № 140700 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК125МВСВ. Опубл. 26.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

402. № 140585 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК216М стерильна. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
403. № 140704 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК216СВ3М. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
404. № 140593 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 233МВСВ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

405. № 140608 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 239МВ. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

406. № 140599 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 257зС. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

407. № 140592 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК 281СВ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

408. № 140701 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК 2853МСВ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
409. № 140702 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 285 М стерильна. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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410. № 140712 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 301СВЗМ Україна. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

411. № 140775 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 315СВЗМ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

412. № 140609 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК 315 М стерильна. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
413. № 140713 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 402СВЗМ. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
414. № 140777 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 446 М стерильна. Опубл. 25.04.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

415. № 140711 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 446СВЗМ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

416. № 140596 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 680МВЗС. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

417. № 140594 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК 7723МСВ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

418. № 140714 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДК 777М. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
419. № 140776 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 959МВ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
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420. № 140706 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 633266 МВ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

421. № 140607 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДК 7408СВЗМ. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

422. № 140595 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ДКВ 31513МСВ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
423. № 140598 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ДКВ 3451МВЗС. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
424. № 140695 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 238-1 ВС. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

425. № 140698 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 1241 ВСВМ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

426. № 140587 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 1785 ВС. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

427. № 140586 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ІК 2031 ЗС. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

428. № 140697 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ІК 2033 ВС. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
429. № 140588 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 2033 С. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
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430. № 140696 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 2389 3С. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

431. № 140601 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІКС 32 ЗС. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

432. № 140602 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ІКС 173 С. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
433. № 140707 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІК 217 ЗС. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
434. № 140773 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІКС 433 ЗС. Опубл. 12.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

435. № 140709 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІКС 777ЗМ. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

436. № 140708 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

ІКС 777 М. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

437. № 140591 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ІКС 0751 ЗМ. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

438. № 140699 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
ІКС 2173421 С. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
439. № 140705 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Крос 222С стерильна. Опубл. 20.05.2014, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
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440. № 140597 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Крос 253 С стерильна. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

441. № 140610 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 

Крос 281 С. Опубл. 15.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

442. № 140606 Україна. Кукурудза звичайна (батьківські компоненти) 
Крос 301 М. Опубл. 08.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
443. № 0002514 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) Мрия МС. Опубл. 30.12.2011, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 
444. № 0002823 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) ДК 246 СВ. Опубл. 29.12.2012, Реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

445. № 0002822 Республіка Білорусь. Кукурудза звичайна (батьківські 

компоненти) Кросс 220 С. Опубл. 29.12.2012, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 

 

446. № 140613 Україна. Кукурудза розлусна Фурор. Опубл. 14.05.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

447. № 140612 Україна. Кукурудза розлусна Шанс. Опубл. 14.05.2014, 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2014 рік. 
 

448. № 140614 Україна. Кукурудза цукрова Кліментіна. Опубл. 

14.05.2014, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

на 2014 рік. 
 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 
449.  Кулик І. О. Оптиізація агротехнічних заходів вирощуван-ня вівса 

і ячменю ярого північному Степу України : дис. … кандидата с.-г. 
наук : 06.01.09 / Кулик Іван Олександррович. – Д., 2014. – 217 с. 
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450. Цилюрик О. І. Наукове обгрунтування ефективності систем 
основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах 

північного Степу України : дис. … доктора с.-г. наук : 06.01.01 / 

Цилюрик Олександр Іванович. – Д., 2014. –    с. 

 
451. Судак В. М. Ефективність мульчувального обробітку ґрунту і 

удобрення під соняшник в північній підзоні Степу України : дис. … 

кандидата с.-г. наук : 06.01.01 / Судак Володимир Миколайович. – Д., 
2014. –  165  с. 

 

ІНШЕ 

 

452. Черенков А. В. Науково-практичний довідник по обґрунтуванню 

поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та 

енергетичних витрат на виробництво зернових культур /  
А. В. Черенков, В. С. Рибка, А. О. Кулик, В. В. Ісаєнков. – Д., 2014. – 

180 с. 
 У науково-практичному довіднику викладені методологічні та 

теоретичні основи розрахунку нормативів трудових, грошово-матеріальних 

та енергетичних затрат на виконання основних агротехнологічних операцій 

при вирощуванні та збиранні зернових і зернобобових культур (основний і 

передпосівний обробіток ґрунту, внесення добрив, сівба, догляд за посівами, 
збирання врожаю та ін.) залежно від складу машинно-тракторних агрегатів 

і інших нормоутворюючих факторів в розрахунку на 1 га 

 

453. Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на 
сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (квітень 

2013 р. – квітень 2014 р.) / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак,  

Ю. П. Воскобійник, С. О. Пашко, О. В. Боднар, Н. В. Сеперович,  

Н. Г. Копитець, О. П. Комарніцька, Г. Ю. Шостак, Є. В. Гаваза,  
В. О. Компанієць, О. С. Сіменюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – 126 с. 
 Приведено огляд ринкової ситуації та дані моніторингу закупівельних, 

оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію (у т. 

ч. зерно) та продукти її переробки за період з квітня 2013 р. по квітень 2014 р 

 
454. Сатарова Т. М. Електронна база SNP-паспортів ліній кукурудзи 

[Електронний ресурс] / Т. М. Сатарова, В. В. Борисова. – 80 Min / 700 

MB. – Д. : ДУ ІСГСЗ НААН, 2014. – 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM) ; 
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12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32Mb RAM ; CD-ROM 

Windows 98/2000/NT/XP/7/Vista. – Назва з титул. екрану. 
 Паспортизацію ліній  кукурудзи проведено на основі визначення 

алельного стану маркерів однонуклеотидного поліморфізму ДНК (SNP-
маркерів). Для створення SNP-паспортів використані 367 SNP-маркерів 

панелі BDI-III. SNP-паспорти 270 ліній української та 342 ліній закордонної 

селекції наводяться у електронній базі даних, яка додається на диску. Для 

пояснення щодо користування наданною електронною базою SNP-паспортів 

розглянуто фрагмент SNP-паспорта лінії кукурудзи DK633, в якому для 

кожного маркера позначено алельний стан нуклеотидів гомологічних SNP-

сайтів на двох гомологічних хромосомах 

 
455. Каталог сортів та гібридів ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України / А. В. Черенков, В. Ю. Черчель,  

М. С. Шевченко, Е. М. Федоренко, Н. А. Боденко, Б. В. Дзюбецький, 
Є. М. Лебідь, В. С. Циков, А. І. Клиша, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, 

М. М. Федько, О. І. Лященко, А. Т. Самойленко, Л. А. Ільченко,  

В. А. Марочко, О. В. Яланський, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко,  

О. О. Кулініч, Т. П. Черенкова, С. С. Кравець, О. Ю. Шишкіна,  
Ю. М. Прядко, Ю. В. Безсусідня, О. А. Гура – Д., 2014 – 104 с. 
 Представлені гібриди кукурудзи, сорти та гібриди сорго, сорти озимої 

пшениці і ярого ячменю, вівса, гороху, сої, чини, сочевиці, квасолі занесені до 

Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні, і що є 

об’єктами інтелектуальної власності ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
№ 

п/п 
ПІБ Посилання 

1. Абельмасов О.В. 256 

2. Абраімова О.Є. 
124; 214; 215; 242; 244; 245; 246; 248; 258; 

260; 289; 301; 317; 318; 319; 321 

3. Алдошин А.В. 81; 96; 155; 190; 359-376; 455 

4. Артеменко С.Ф. 
34; 35; 43; 103; 130; 133; 188; 203; 209; 

210; 286  

5. Базілєва Ю.С. 98; 192 

6. Безсусідня Ю.В. 455 

7. Бенда Р.В. 102; 136; 190; 314; 315; 316; 455 

8. Березовський С.В. 26; 99; 139; 190; 214; 255; 279 

9. Бєліков Є.І. 94; 359-376; 455  

10. Біла Н.В. 44; 117 

11. Боденко Н.А. 10; 56; 144; 290; 314; 315; 316; 323; 455 

12. Бойко (Бондаренко) О.В. 195; 227; 228; 278   

13. Бокун О.І. 26 

14. Бондаренко А.С. 190; 227; 455 

15. Бондаренко Н.С. 309 

16. Бондарь Т.М. 10; 76; 84; 257 

17. Бондарь Л.М. 13; 125; 192; 222; 264; 293; 325 

18. Борисова В.В. 124; 317; 318; 319; 320; 321; 454 

19. Бочевар О.В. 5; 101; 108; 122; 312 

20. Гайдаш О.Л. 259 

21. Гасанова І.І. 8; 28; 89; 106; 173; 196; 197; 227; 314; 315; 316 

22. Гирка А.Д. 
3; 7; 93; 12; 126; 138; 174; 179; 266; 267; 

268; 312; 315; 316 

23. Гирка Т.В. 137; 179; 184; 234 

24. Гончаров Ю.А. 124; 242; 244; 245; 246; 260; 289; 301; 319 

25. Горщар О.А. 52; 54; 127; 131 

26. Гуменний В.Д. 62; 64; 65; 82; 87; 175; 177 

27. Гура О.А. 455 

28. Денисюк О.В. 29; 47; 115; 150; 151; 307 

29. Деркач К.В. 242; 244; 248; 310 

30. Десятник Л.М. 104; 135; 253; 315 

31. Дзюбецький Б.В. 
10; 76; 155; 190; 191; 201; 202; 242; 289; 

290; 315;359; 361; 363; 366; 375; 455 

32. Дімчя Г.Г. 113; 148; 279; 295; 303; 304 

33. Дудка М.І. 
99; 129; 134; 187; 189; 204; 230; 240; 300; 

315; 323 

34. Желязков О.І. 2; 110; 139; 195; 316 
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35. Заікіна Г.В. 22; 44 

36. Зайченко О.Ю. 72; 243; 291; 292; 298; 299; 302 

37. Зєльдін В.Ф. 27; 149; 152; 153; 176; 305; 306 

38. Зєльдіна Ю.С. 152 

39. Ільєнко О.В 108 

40. Ільченко Л.А. 455 

41. Ісаєва Н.М. 107 

42. Іщенко В.А. 138 

43. Ісаєнков В.В. 187; 230; 240; 315; 452 

44. Кирпа М.Я. 

12; 13; 32; 33; 77; 79; 91; 98; 125; 162; 181; 

192; 206; 207; 208; 211; 217; 218; 221; 222; 

236; 238; 239; 314; 315; 316; 323; 324; 325 

45. Клименко Л.А. 144 

46. Клімова О.Є. 8; 128; 359; 360; 361; 362 

47. Клявзо С.П. 14; 123; 166; 326; 327 

48. Клиша А.І. 156; 455 

49. Ковальова Н.В. 166 

50. Ковтун О.В. 103; 133 

51. Козельський О.М. 120; 163; 187; 188; 314; 315; 316 

52. Козир В.С. 
1; 18; 27; 46; 58; 68; 75; 86; 88; 113; 115; 

116; 146; 151; 175; 177; 178 

53. Колбасіна Т.В. 20; 21; 23; 117 

54. Компанієць В.О. 110; 225; 453 

55. Конопльова Є.Л. 106; 197; 269 

56. Костиря І.В. 309; 315 

57. Коцюбан Д.А. 6; 253 

58. Кравець С.С. 143; 158; 249; 265; 455 

59. Крамарьов С.М. 
34; 35; 41; 100; 130; 161; 165; 1674 168; 

169; 170; 203; 210; 213; 235; 237; 286 

60. Краснєнков С.В. 34; 105; 129; 130; 154; 188; 230; 240; 315; 322 

61. Криворучко (Ноздріна)Н.Л. 28; 42; 173; 272 

62.63. Кротінов І.В. 315 

64. Кулик А.О. 5; 110; 224; 225; 452 

65. Кулик І.О. 7; 111; 140; 179; 270; 449 

66. Кулініч О.О. 3; 455 

67. Купріченкова Т.Г. 
94; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 

367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375 

68. Лебідь Є.М. 36; 175; 220; 230; 303; 304; 305; 312; 343 

69. Ліб І.М. 104; 135 

70. Логвіненко В.І. 17; 149; 152; 305     

71. Льоринець Ф.А. 104; 135 

72. Ляшенко Н.О. 185; 219; 226; 230; 240 



~ 99 ~ 

73. Лященко О.І. 96; 455 

74. Майстренко А.Н. 113; 148; 280; 282; 295; 304 

75. Максимова Л.О.  160; 164; 216 

76. Марочко В.А. 87; 202; 455 

77. Мартиненко Г.Н. 20 

78. Маршалкіна Т.В. 19; 22; 36; 37; 44; 61; 65; 71; 117; 241 

79. Матюха В.Л. 132; 159 

80. Мойсєєнко В.П. 145; 323 

81. Негода Т.В. 56 

82. Ніценко М.П. 50; 97; 233; 312 

83. Носов С.С. 31; 39; 105; 129; 230; 255 

84. Олійник С.О. 1; 281 

85. Остапенко М.А. 309 

86. Остапенко С.М. 107 

87. Пальчук Н.С. 30; 80; 106; 142; 172; 278 

89. Педаш О.О. 52; 196; 278 

90. Педаш Т.М. 52; 127; 271 

91. Петренко В.І. 148; 282; 294; 295; 304 

92. Петрушак В.Я. 315 

93. Пінчук Н.І. 137; 184; 240; 314; 315; 316 

94. Плис В.М. 20; 21; 23; 45; 63; 70 

95. Плотка В.В. 56; 261 

96. Подобед О.Ю. 14; 51; 92; 123; 171; 252; 326; 327 

97. Порвас Н.Г. 148; 152; 279; 303; 304 

98. Пороцька Л.П. 196 

99. Прядко Ю.М. 141; 273; 455 

100. Рибка В.С. 103; 133; 185; 219; 224; 225; 226; 315; 316; 452 

101. Рябченко Е.М. 11; 262 

102. Рябченко О.П. 11; 263 

103. Самойленко А.Т. 154; 455 

104. Сатарова Т.М. 
124; 191; 214; 215; 242; 244; 245; 246; 247; 248; 

258; 260; 289; 301; 317; 318; 319; 320; 321; 454 

105. Семенкова А.С. 274 

106. Семяшкіна А.О. 48 

107. Середа В.І. 107 

108. Середа І.І. 232; 250; 287; 310; 311; 313 

109. Сидоренко Ю.Я. 108 

110. Скловська С.Л. 87 

111. Скотар С.О. 32; 192; 217 

112. Сокрут О.В. 114; 285; 308 

113. Солодушко М.М. 
2; 25; 49; 89; 109; 119; 163; 195; 227; 228; 

250; 275; 287; 310; 311; 313; 314; 315; 316 
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114. Солодушко В.П. 81; 163 

115. Стюрко М.О. 
12; 13; 33; 77; 79; 125; 251; 264; 293; 323; 

324; 325 

116. Судак В.М. 38; 180; 276; 451 

117. Ткаліч І.Д. 101; 122; 200; 312 

118. Ткаліч Ю. І. 
26; 50; 69; 95; 101; 122; 132; 158; 200; 231; 

233; 312; 315; 316 

119. Токарчук Г.А. 55; 131 

120. Федоренко Е.М. 81; 154; 155; 190; 315; 316; 323; 455 

121. Федоренко І.Є. 104; 135 

122. Федько М.М. 10; 215; 455 

123. Філіпов Г.Л. 160; 164; 216 

124. Халак В.І. 
15; 16; 18; 59; 60; 66; 67; 73; 74; 147; 152; 

175; 177; 283; 284; 288; 296; 297; 306 

125. Хорішко С.А. 2; 12; 278; 315 

126. Циков В.С. 26; 95; 314; 315; 316; 323; 455 

127. Цилюрик О.І. 
6; 33; 34; 35; 143; 175; 180; 206; 252; 268; 

303; 304 

128. Чабан В.І. 
14; 51; 57; 92; 123; 171; 205; 213; 252; 314; 

315; 326; 327 

129. Чегорка П.Т. 115; 307 

130. Черенков А.В. 
2; 3; 25; 55; 89; 118; 163; 183; 184; 187; 

188; 189; 190; 314; 315; 316; 323; 452; 455 

131. Черенкова Т.П. 190 

132. Чернявський С.Є. 114; 151; 285; 308 

133. Черчель В.Ю. 

11; 56; 81; 83; 96; 124; 144; 154; 155; 185; 

190; 191; 201; 202; 204; 215; 242; 258; 289; 

314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 324; 
325; 360; 361; 362; 455                                      

134. Чухлебова А.С. 20                                      

135. Шайтор Т.М. 166                      

136. Шапка В.П. 40; 121 

137. Швець Н.В. 53; 220      

138. Шевченко М.С. 
53; 85; 184; 185; 187; 188; 219; 220; 229; 

314; 315; 316; 323; 455 

139. Шевченко О.М. 53; 157; 187; 189; 212; 220; 223; 229 

140. Шишкіна О.Ю. 190; 455 

141. Явдощенко М.П. 119 

142. Яланський О.В. 107; 154; 186; 188; 190; 245; 260; 455 

143. Ярошенко С.С. 193; 194; 195; 198; 199; 228; 277 
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