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КНИГИ 

 

1. Біотехнологія рослин : [навчальний посібник] / Т. М. Сатарова, 

О. Є. Абраімова, А. І. Вінніков, А. В. Черенков. – Д. : Адверта, 2016. – 
136 с. 

Метою представленого посібника є формування системних знань 

про основні поняття, закономірності та сучасний рівень розвитку 

біотехнології рослин. Перший розділ посібника присвячено клітинній 

інженерії рослин, а саме історії досліджень рослинних тканин і клітин in 

vitro, методичним основам та закономірностям культивування ізольованих 

клітин, тканин та органів, основам клітинної селекції, парасексуальної 

гібридизації, шляхам отримання гаплоїдів в культурі in vitro, а також 

питанням мікроклонального розмноження рослин, отримання безвірусного 

садивного матеріалу в культурі меристем, виробництва  вторинних 

метаболітів, запилення та запліднення in vitro, ембріокультури, 

кріоконсервації рослинного матеріалу в культурі in vitro. Другий розділ 
посібника присвячено генетичній інженерії рослин, зокрема  методикам 

отримання та клонування рекомбінантних ДНК, специфіці перенесення 

рекомбінантних ДНК в геноми рослин, досягненню та перспективам 

генетичної інженерії рослин, питанням законодавчого регулювання 
 

2. Зміни якості та родючості чорноземів Північного Степу за 

інтенсивного агровиробничого використання / В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // 

Теорія і практика ґрунтоохоронного моніторингу. – Х. : ФОП Бровін О. В., 
2016. – С. 209-236. 

Наведена узагальнена оцінка змін якості та родючості чорноземів 

північного Степу України. За результатами кількісного визначення 

агрохімічних властивостей ґрунту під впливом антропогенних чинників 

встановлено суттєве зниження вмісту гумусу при інтенсивному 

агровиробничому використанні ґрунтового покриву порівняно з перелогом, що 

обумовлено порушенням речовинно-енергетичних процесів в системі ґрунт-

рослина. В стаціонарних дослідах наявність в системі удобрення гною або 

інших джерел органічної речовини є вагомою складовою гумусозберігаючих 

технологій та забезпечує стан динамічної рівноваги при стабілізації його 
вмісту. Систематичне застосування органічних і мінеральних добрив у 

сівозмінах сприяло покращенню азотного, фосфатного та калійного 

режимів ґрунту, що сприяло формуванню високої продуктивності 

сільськогосподарських культур і сівозмін 
 

3. Оцінка змін мікроелементного стану ґрунту на об’єктах 

наукового моніторингу / М. М. Мірошниченко, В. І. Чабан, 

О. Ю. Подобед, О. В. Доценко, Б. Б. Котвицький, О. М. Пузняк // 
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Теорія і практика ґрунтоохоронного моніторингу. – Х. : ФОП Бровін О. В., 

2016. – С. 236-255. 
Узагальнено результати наукового моніторингу 8-ми стаціонарних 

польових дослідів у лісостеповій та степовій зонах України по впливу 
аерогенних чинників на мікроелементний (МЕ) склад ґрунтів. Встановлено, 

що мікроелементний статус ґрунту визначається не тільки обсягом 

привнесення мікроелементів в якості домішок, але й такими процесами, як 

їхнє відчуження з додатковою продукцією, збільшення рухомості МЕ через 

зрушення реакції ґрунтового розчину (рН), зміна складу органічної речовини 

ґрунту. Помітні зміни вмісту та рухомості мікроелементів діагностуються 

тільки по закінченню 10-15 річного терміну спостережень 
 

4. Системи удобрення сільськогосподарських культур у 

землеробстві початку XXI століття [монографія] / С. А. Балюк, 
М. М. Мірошниченко, О. М. Бердніков, С. Г. Вожегов, В. А. Гаврилюк, 

В. В. Гамаюнова, Є. Ю. Гладкіх, В. Ю. Гончаренко, Г. М. Господаренко, 

О. В. Доценко, О. М. Дрозд, В. В. Дудченко, А. С. Заришняк, 
М. А. Захарова, В. В. Іваніна, П. Г. Копитко, С. М. Крамарьов, 

Ю. О. Круподеря, А. М. Кутова, О. В. Куц, А. В. Кучер, В. Я. Ладних, 

М. В. Лісовий, В. І. Лопушняк, О. І. Маклюк, В. В. Медведєв, 

Б. С. Носко, О. А. Носоненко, Є. В. Панасенко, І. В. Пліско, А. В. Полєнок, 
М. І. Ромащенко, В. О. Скидан, Д. О. Семенов, М. С. Скидан, Є. В. Скрильник, 

К. Б. Смірнова, В. Б. Соловей, Л. Г. Усата, А. І. Фатєєв, І. Д. Філіп’єв, 

А. О. Христенко, Ю. Л. Цапко, Я. П. Цвей, В. І. Чабан, Ю. О. Черевичний, 
А. П. Шатковський, Л. О. Шедей, А. Б. Шемет. – К. : Альфа-стевія, 

2016. – 400 с.  
У монографії викладено матеріали провідних вчених України щодо 

особливостей мінерального живлення сільськогосподарських культур з 

урахуванням сортової та зональної специфіки систем удобрення, специфіки 

інтенсивного, органічного і точного землеробства та систем обробітку 

ґрунту, впливу погодних умов на ефективність дії добрив, а також щодо 

використання сучасних засобів діагностики та програмування. Детально 
розглянуто агрохімічні, екологічні аспекти сучасних систем удобрення та 

економічні передумови їх удосконалення. Видання призначене як для 

співробітників наукових та освітніх установ, викладачів, студентів, 

аспірантів та докторантів агрономічних спеціальностей, так і для 

керівників і спеціалістів господарств різних форм власності, інших фахівців у 

галузі агровиробництва. Є посібником для оптимального вибору форм добрив 

з метою формування найбільш рентабельної системи та технології 

удобрення згідно ґрунтово-кліматичним особливостям, спеціалізації 

господарств та їх  економічним пріоритетам 
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СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

5. Цилюрик А. И. Рост и развитие растений ячменя ярового 

зависимо от обработки почвы и удобрений в северной Степи Украины 
/ А. И. Цилюрик, В. П. Шапка // Вестник Прикаспия. – 2016. – №2 (13). 

– С. 10-16. 
Установлено, что применение отвальной вспашки и чизелевания при 

выращивании ячменя ярового дает возможность получить максимальные 

показатели биометрических измерений растений, элементов структуры 

урожая и урожайности зерна (2,69-3,35 и 2,35-3,32 т/га соответственно) в 

отличие от дисковой обработки почвы, где они снижаются на 5,3-17,8% 
 

6. Солодушко Н. Н. Эффективность минеральных удобрений при 
выращивании пшеницы озимой после разных предшественников в 

степной зоне Украины / Н. Н. Солодушко, В. Ф. Солодушко // Вестник 

Прикаспия. – 2016. – №2 (13). – С. 16-20. 
В статье приведены результаты исследований эффективности 

применения минеральных удобрений при выращивании пшеницы озимой после 

разных предшественников в условиях Степи Украины. Установлено, что 
уровень урожайности пшеницы озимой в значительной степени зависит от 

оптимального обеспечения растений питательными веществами еще в 

осенний период. При возделывании пшеницы озимой после черного пара, 

гороха и подсолнечника на рекомендуемых фонах питания наиболее 

существенный прирост урожая в сравнении с контролем обеспечивали 

азотные подкормки в различные фазы развития растений 
 

7. Цилюрик А. И. Влияние мелкой обработки почвы и удобрений 

на биометрические показатели растений подсолнечника в северной 
Степи Украины / А. И. Цилюрик, В. Н. Судак // Вестник Прикаспия. – 

2016. – №3 (14). – С. 33-39. 
Обоснована целесообразность применения мелкой мульчирующей 

обработки почвы (чизелевание, плоскорезное рыхление) и улучшенной 

системы удобрений (N60P30K30 + пожнивные остатки предшественника) в 

технологи выращивания подсолнечника после пшеницы озимой, которая 

обеспечивает рост и развитие растений, а также высокий уровень 

продуктивности масличной культуры (2,51-2,72 т/га), который по 

урожайности семян практически не уступает отвальной вспашке  (2,53-2,67 
т/га) 

 

8. Шевченко М. С. Динамика агрофизических и фитоценотических 

параметров в рисовых севооборотах / М. С. Шевченко, С. М. Шевченко, 
А. В. Поленок // Вестник Прикаспия. – 2016. – №4 (15). – С. 8-14. 
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Представлены результаты стационарных полевых опытов по 

изучению продуктивности рисовых севооборотов в чековых оросительных 

системах. Установлены особенности трансформации плотности почвы в 

зависимости от интенсивности обработки и технологии выращивания 

зерновых культур. На основе методов фитоценотической конкуренции 

раскрыто процессы формирования засоренности посевов культур 

севооборота. Показано реакцию пшеницы озимой, ярового ячменя, сои и риса 

на уплотнение почвы, депрессию сорняков и питательный режим 
 

9. Ткалич Ю. И. Снижение урожайности подсолнечника при 
случайном поражении гербицидами / Ю. И. Ткалич, И. Д. Ткалич, 

О. В. Бочевар // Вестник Прикаспия. – 2016. – № 4 (15). – С. 22-29. 
В статье показана степень травмирования и выживаемость 

растений подсолнечника от случайного их поражения при обработке 

гербицидами культур на соседних полях. У травмированных растений в 

разной степени уменьшались высота, размер корзинок, их озерненность, что 

приводило к снижению урожайности 
 

10. Цилюрик А. И. Минимальная обработка почвы под кукурузу в 
условиях Северной Степи Украины / А. И. Цилюрик, Л. М. Десятник  // 

Дальневосточный аграрный вестник. – 2016. – №3 (39). – С. 38-44. 
Доказана высокая эффективность применения мелкой 

мульчирующей обработки почвы (чизельная, плоскорезная) и улучшенной 

системы удобрений (N60P30K30 + пожнивные остатки предшественника) в 

технологии выращивания кукурузы на зерно, которая обеспечивает 

оптимальные показатели агрофизического состояния почвы, водного и 

питательного её режимов, высокий уровень урожайности зерна (4,81-5,62 
т/га), экономию топлива – 8,3-14,8 л/га и максимальный уровень 

рентабельности производства зерна 
 

11. Халак В. И. Определение племенной ценности свиней / 

В. И. Халак // Животноводство России. – 2016 – № 2. – С. 19-20. 
Проведено определение племенной ценности ремонтных свинок 

крупной белой породы по показателям собственной продуктивности и 

свиноматок по воспроизводительным качествам, а также степени 

корреляции между признаками с низким коэффициентом наследуемости 
 

12. Плотка В. В. Отбор кремнистых линий S3-S5 по зерновой 
продуктивности тесткроссных гибридов кукурузы (Zea mays) / 

В. В. Плотка // Земледелие и защита растений. – 2016. – № 5(108). – 

С. 17-20. 
Дана оценка отбора кремнистых раннеспелых семей S3-S5 при 

сравнении с исходными кремнистыми константными линиями ДК273, ДК959, 
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ДК357А, ДК204, ДК206, ДК720 и оценка урожайностии их тесткроссов к 

гибридам стандартами Оржица 237МВ и Днепровский 181СВ.Анализ 

исходных образцов по урожайности зерна обнаружил линии ДК204 и ДК273 

которые обеспечили максимальный выход лучших рекомбинантов в опыте. 

По результатам исследований было выделено 3 гибрида, которые превышали 

за урожайностью ст. Оржица 237МВ и ст. Днепровский 181СВ, при этом 

имели низкую уборочною влажность 
 

13. Халак В. И. Показатели собственной продуктивности ремонтных 
свинок и воспроизводительные качества свиноматок разной 

племенной ценности / В. И. Халак // Зоотехническая наука Беларуси : 

сб. науч. тр., посвященный 90-летию со дня рождения проф. 

И. К. Слесарева. – Жодино, 2016. – Т. 51. – Ч. 1. – С. 162-169. 
Установлено, что эффективным методом оценки и отбора 

высокопродуктивных животных является метод BLUP. Животные, у 

которых индекс BLUP колеблется в пределах от 111,53 до 165,23 баллов 

характеризуются высокими показателями воспроизводительных качеств 

(многоплодие – 12,5 гол, масса гнезда на дату отъема в возрасте 30-35 дней 

– 82,3±1,38 кг) 

 

СТАТТІ  У  НАУКОВИХ  ФАХОВИХ  ВИДАННЯХ  УКРАЇНИ 
 

14. Романенко О. Л. Динаміка родючості ґрунтів Степу / О. Л. Романенко, 
І. С. Кущ, М. М. Солодушко, С. О. Заєць // Агроекологічний журнал. – 

2016. – № 4. – С. 81-90. 
Розглянуто проблеми та перспективи органічного та мінерального 

живлення ґрунтів степової зони упродовж 2000–2014 рр. Встановлено, що за 

останні 15 років у середньому на 1 га посівної площі вносилось 29 кг 

мінеральних добрив і 0,2 т гною, що відповідно у 5 і 80 разів менше від 

рекомендованих для умов Степу оптимальних значень. Запропоновано шляхи 
зниження негативного балансу гумусу та поживних речовин. Визначено, що у 

середньому надходження поживних речовин з органо-мінеральних добрив та 

інших джерел утричі менші, ніж їх винос, а втрати гумусу в 2,5 раза більші 

за їх утворення. Вказано на необхідність вжиття заходів зі збереження та 

відтворення родючості ґрунтів, відновлення балансу гумусу і поживних 

речовин завдяки збалансованому застосуванню органо-мінеральних добрив та 

інших альтернативних заходів 
 

15. Гирка А. Д. Вплив норми висіву насіння, строку сівби та режиму 

мінерального живлення на продуктивність пшениці ярої в Північному 
Степу України / А. Д. Гирка, І. О. Кулик // Біологічний вісник 

Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) 

імені Богдана Хмельницького. – 2016. – Т. 6. – № 2. – С. 246-252. 
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Досліджено вплив норми висіву та режиму живлення при різних 

строках сівби на ріст і розвиток рослин пшениці ярої. Спостереження за 

ростом і розвитком пшениці ярої показали, що загущення посівів до 6 млн 

шт./га сприяло кращому росту, але гіршому розвитку рослин. За рахунок 

кращої вологозабезпеченості, вплив доз добрив на біометричні показники 

пшениці ярої був сильнішим за сівби культури в перший строк. Коренева 

система і надземна частина рослин на фоні внесення N40P20K20 була більш 

розвинутою, ніж на контролі 
 

16. Гайдаш О. Л. Оцінка адаптивної здатності та екологічної 
стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) в 

контрастних умовах випробування / О. Л. Гайдаш, В. Ю. Черчель / 

Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2016. – 
Т. 6. – № 3. – С. 18-25. 

В статті наведено результати досліджень параметрів адаптивної 

здатності та екологічної стабільності 11 нових інбредний ліній кукурудзи 

при випробуванні їх тесткросів, отриманих на базі 3 тестерів. Виділено 

константні лінії ДК285, ДК265 та ДК412, тесткроси яких мали найвищу 

середню врожайність зерна (5,49; 5,38; 5,25 т/га, відповідно) за роки 

досліджень та характеризувались високою загальною адаптивною 

здатністю (1,48; 1,14; 0,75, відповідно) з інтенсивним та пластичним типом 

реакції на мінливість умов вирощування 
 

17. Агроекологічне випробування сортів ярих зернових культур у 
Північному Степу України / А. Д. Гирка, І. О. Кулик, О. О. Педаш, 

О. О. Вінюков, В. А. Іщенко // Біологічний вісник Мелітопольського 

державного педагогічного університету (МДПУ) імені Богдана 

Хмельницького. – 2016. – Т. 6. – № 3. – С. 54-60. 
Наведено результати аналізу сортових ресурсів і врожайності ярих 

зернових культур (ячменю, вівса, пшениці та тритикале) відповідно їх 

агроекологічної пластичності та зернової продуктивності залежно від 

мінливих гідротермічних умов. Виділено сорти, що характеризуються 

стабільною реалізацію генетичного потенціалу в широких межах варіювання 

середньодобових температур повітря і умов вологозабезпечення. В умовах 

Північного Степу України в 2011-2015 рр. високу врожайність зерна (3,60-

3,64 т/га) формують такі сорти ярого ячменю як Галактик, Статок та 

Всесвіт 
 

18. Халак В. І. Показники продуктивності та  рівень фенотипної 

консолідації свиней великої білої породи різних генеалогічних ліній / 
В. І. Халак // Біоресурси і природокористування. – 2016. – Т. 8. – № 3-4 

– С. 93-98. 
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Наведено результати досліджень показників власної продуктивності 

ремонтних свинок, ознак відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи різних генеалогічних ліній та розраховано рівень фенотипної 

консолідації за даними ознаками 
 

19. Зельдін В. Ф. Лінійна оцінка ознак розвитку молодняку свиней 

та їх зв'язок з м’ясними властивостями / В. Ф. Зельдін, В. І. Халак, 
В. О. Гравченко, П. Т. Чегорка // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 2. 

– С. 21-24. 
Максимальними показниками індексів будови тіла (розтягнутості, 

масивності, костистості) характеризувався молодняк свиней, одержаний 

від свиноматок великої білої породи української селекції та кнурів-плідників 

великої білої породи французької селекції (+1,47 %). Використання кнурів-

плідників великої білої породи зарубіжної селекції сприяло підвищенню 

забійного виходу на 2,93 %, збільшенню довжини охолодженої туші — на 2,4 
см, площі «м’язового вічка» — на 3,06 см2, маси задньої третини 

охолодженої півтуші — на 6,37%. З метою раннього прогнозування забійних і 

м’ясних властивостей молодняку свиней пропонуємо використовувати 

індекси будови тіла: глибокогрудості (г=0,443 - 0,496) та костистості 

(г=0,419) 
 

20. Козир В. С. Динаміка гематологічних показників лактуючих 

корів за використання в їх раціоні вдосконалених рецептур преміксів / 

В. С. Козир, К. Я. Качалова // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 4 – 
С. 38-42. 

Доведено ефективність застосування преміксів у годівлі лактуючих 

корів за дисбалансу в раціоні мікроелементів і мінеральних речовин. 

Удосконалені рецептури. Удосконалені рецептури преміксів позитивно 

впливають на життєздатність і продуктивність корів 
 

21. Зєльдін В. Ф. Селекційна оцінка продуктивності свиней 

зарубіжного походження // В. Ф. Зєльдін // Вісник аграрної науки. – 
2016. – № 8. – С. 33-37. 

Встановлено, що вірогідність різниці між тваринами різних 

генеалогічних структур починає спостерігатись при γ ≥ 13 та 0,9 поросяти 

на опорос. Співвідношення між максимальними і мінімальними значеннями 

індексу BLUP в батьківських і материнських лініях породи йоркшир 2,45:1 та 

3,14 : 1, а в породі ландрас відповідно 2,33 : 1 і 1,19 
 

22. Алельний стан мікросателітних локусів сучасних сортів сорго 

зернового / Ю. О. Гончаров, Т. М. Сатарова, О. В. Яланський, 
В. Ю. Черчель, К. С. Веселянська // Вісник аграрної науки. – 2016. – 

№ 9. – С. 44-47. 
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Наведено результати аналізу 26 сортів сорго зернового селекції ДУ 

Інститут зернових культур НААН за чотирма мікросателітними локусами 

(маркери Sb4-32, Sb4-121, Sb6-57 та Sb6-84). Ідентифіковано 33 алеля, у 

середньому по 8,3 алеля на локус, що свідчить про високий рівень генетичного 

різноманіття досліджених сортів. Індекс поліморфності вивчених SSR-

маркерів для масиву досліджених зразків знаходився в межах 0,42-0,73. 

Ідентифікований алельний стан мікросателітних локусів рекомендовано 

використовувати у селекційному процесі при паспортизації, ідентифікації 

та реєстрації сортів зернового сорго  вітчизняної селекції 
 

23. Біофортифікація зернових культур як спосіб подолання 
прихованого голодування населення на мікроелементи / А. І. Фатєєв, 

Я. В. Бородіна, Д. О. Семенов, В. І. Чабан, О. М. Пузняк // Вісник 

аграрної науки. – 2016. – № 10 (Спецвипуск). – С. 50-58. 
Зерно сучасних високопродуктивних сортів основних культур часто 

збіднене на есенційні мікроелементи, що є достатньою причиною для того, 

щоб розпочати масштабне дослідження цієї проблеми. Можливості 

біофортифікації зернових культур агрохімічними засобами обмежуються 

генетично зумовленою сталістю хімічного складу рослин, у тому числі їх 

генеративних органів 
 

24. Сатарова Т. М. Структурна організація геному кукурудзи / 

Т. М. Сатарова // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 11. – С. 48-52. 
Проаналізовано сучасний стан досліджень геному кукурудзи, зокрема 

структурну організацію ядерної ДНК та внутрішньовидовий поліморфізм 

геному, зумовлений появою транспозонів, індолів, мікросателітів, 

однонуклеотидних замін 
 

25. Козир В. С. Рівень годівлі ремонтних свинок і наступна 
продуктивність свиноматок в умовах степової зони / В. С. Козир, 

А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 12. 

– С. 33-37. 
 Доведено доцільність згодовування ремонтним свинкам і 

свиноматкам авторських кормових добавок з додаванням їх до складу 

комбікормів удвічі менше, ніж стандартних. Пропоновані рецептури 

кормових добавок поліпшують використання поживних речовин раціону на 

синтез продукції завдяки підвищенню його перетравності, що сприяє 

зростанню середньодобових приростів ремонтних свинок, зменшенню 

витрат кормів на 1 кг приросту та збільшенню продуктивності свиноматок  
 

26. Стюрко М. О. Формування схожості насіння гібридів 

кукурудзи в умовах Північного Степу України / М. О. Стюрко // 
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Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. – Д., 2016. – № 1(39). – С. 5-10. 
Визначено параметри, які характеризують процес дозрівання 

насіння гібридів кукурудзи – динаміку їх вологовіддачі і накопичення сухої 
речовини. Встановлено значення вологості і строків збирання, за яких насіння 

формує кондиційну схожість, високу силу росту і продуктивні рослини 
 

27. Цилюрик О. І. Вплив мінімального обробітку ґрунту та 

удобрення на ріст і розвиток рослин соняшнику в умовах Північного 

Степу / О. І. Цилюрик, В. М. Судак // Вісник Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету. – Д., 2016. – № 1(39). 

– С. 25-32. 
Обґрунтована доцільність застосування мілкого мульчувального 

обробітку ґрунту (чизельний, плоскорізний) та поліпшеної системи 

удобрення (N60P30K30 + післяжнивні рештки попередника) в технології 

вирощування соняшнику після пшениці озимої, що забезпечує оптимальний 

ріст і розвиток рослин та високий рівень продуктивності соняшнику (2,51–

2,72 т/га), який за врожаєм насіння практично не поступається врожаю, 

вирощеному за полицевої оранки (2,53–2,67 т/га) 
 

28. Кирпа М. Я. Механізований комплекс для сушіння – очищення 
насіння кукурудзи в господарствах / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко, 

Л. М. Бондарь // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. – Д., 2016. – № 1 (39). – С. 43-47. 
Розроблено техніко-технологічну схему механізованого комплексу, 

який включає камерну кукурудзосушарку, лінію очищення–сортування–
пакування готової продукції сезонною потужністю 100–120 т насіння 

кукурудзи. Наведено результати випробування нової кукурудзосушарки та 

лінії, на якій отримано насіння з високими показниками схожості, сили 

росту і врожайних властивостей. Комплекс призначається для обробки 

насіння батьківських форм гібридів кукурудзи в умовах насінницьких 

господарств 
 

29. Шевченко М. С. Фактори сівозмінного комплексу і фітоценотичні 

мутації забур’яненості посівів / М. С. Шевченко, С. М. Шевченко, 
Н. В. Швець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. – Д., 2016. – № 3 (41). – С. 62-67. 
Представлено результати вивчення динаміки видового складу та 

ступеня забур’яненості посівів сільськогосподарських культур за тривалого 

вирощування в сівозміні. Встановлено, що системне застосування 

ефективних прийомів боротьби з бур’янами супроводжується зниженням 

забур’яненості. Одночасно відбувається вирівнювання ступеня 
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забур’яненості на фоні способів обробітку ґрунту і трансформація видового 

складу бур’янів 
 

30. Крамарьов С. М. Продуктивність кукурудзи в сівозмінах 

коротких ротацій із соєю в умовах північного Степу України / 

С. М. Крамарьов, С. Ф. Артеменко // Вісник Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету. – Д., 2016. – № 4 (42). 

– С. 68-71. 
У стаціонарному польовому досліді доведено можливість зростання 

продуктивності кукурудзи в різних сівозмінах коротких ротацій зі соєю на 

фонах з двома способами основного обробітку ґрунту та з внесенням 

рекомендованих і розрахованих на основі даних ґрунтової діагностики норм 

мінеральних добрив. Встановлено доцільність використання сої як 
попередника зернової кукурудзи в сівозмінах коротких ротацій. Зернова 

продуктивність кукурудзи, висіяної після попередника ячменю ярого, була 

значно нижче, ніж після сої, яку використано як попередник. Для збереження 

позитивного балансу поживних речовин запропоновано розраховувати дози 

внесення добрив під запланований урожай кукурудзи з використанням даних 

ґрунтової діагностики 
 

31. Крамарьов С. М. Вплив інокуляції насіння сої бактеріальними 

препаратами на продуктивність її агроценозів в умовах північної 
частини степової зони України / С. М. Крамарьов, С. Ф. Артеменко // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. – Д., 2016. – № 4 (42). – С. 72-75. 
Обговорюється вплив мікробних препаратів на ґрунтові мікробні 

ценози і мікрофлору ризосфери. З’ясовано роль мікроорганізмів у мікробно-

рослинних системах. Досліджено ефективність та оцінено перспективні 

штами бульбочкових бактерій сої, встановлено їх азотфіксуючий потенціал. 
У посівах з обробкою насіння штамами 46 і 626а кількість бульбочок на 

одній рослині збільшується в 3,3 раза, а їх маса – у два. Передпосівна 

інокуляція насіння сої азотфіксуючими штамами бульбочкових бактерій Х9, 

626а, 46 забезпечила кращі умови для азотфіксації та надто високу насіннєву 

продуктивність культури. Кращими штамами для інокуляції насіння сої 

сорту Аметист були Х9, 626а і 46. Наведено результати практичного 

застосування мікробних препаратів у сучасних технологіях вирощування сої 
 

32. Деркач К. В. Регуляція морфогенезу in vitro у ліній кукурудзи 

групи Ланкастер / К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова // 
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Екологія. – 

2016. – № 2. – Т. 24 (2). – С. 253-257. 
Охарактеризовано морфогенез in vitro на середовищі для регенерації 

у ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер порівняно з іншими 
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гетерозисними групами – PLS61, А188 та Chi31 на базі 30-добової калусної 

тканини, отриманої з незрілих зародків, на фоні 30 г/л сахарози середовища 

для калусогенезу. Установлено генотиптипічний контроль за типом 

морфогенезу in vitro. Оцінено вплив фізіологічно активних речовин (6-

бензиламінопурину, індолілмасляної кислоти та цефотаксиму) на 

співвідношення типів морфогенезу in vitro у ліній кукурудзи групи Ланкастер і 

неланкастерівських гетерозисних груп 
 

33. Харченко Ю. В. Біологічна і господарська оцінка нових зразків 
цукрової кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва / 

Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко, О. Є. Клімова // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. – 2016. – № 1-2. (80-81). – С. 25-29. 
З’ясовано потенційні можливості інбредних ліній цукрової кукурудзи 

за продуктивністю і її складовими (кількість зерен на качані, кількість рядів 

зерен на качані, довжина качана, маса 1000 зерен) в умовах лісостепової зони 
України. Виявлено зразки з різним ступенем екологічної адаптації, що 

забезпечує виконання програм зі створення екологічно-орієнтованих гібридів. 

За результатами досліджень виділено цінні для практичної селекції генотипи 

та запропоновано шляхи їх подальшого використання в гетерозисній селекції 

даного підвиду кукурудзи 
 

34. Компанієць В. О. Економічна ефективність застосування 

способів основного обробітку ґрунту в технології вирощування 

соняшнику / Компанієць В. О., Кулик А. О., Кохан А. В. // Вісник 
Полтавської державної аграрної академії. – 2016. – № 1-2 (80-81). – 

С. 58-61. 
 Здійснено економічну оцінку результатів експериментальних 

досліджень з визначення ефективності застосування різних способів 

основного обробітку ґрунту в технології вирощування соняшнику в ґрунтово-

кліматичних умовах Північного Степу України. За результатами 

комплексної оцінки сформульовано рекомендації щодо підвищення 
врожайності та рентабельності виробництва насіння соняшнику на основі 

застосування найбільш ефективних способів основного обробітку ґрунту 
 

35. Судак В. М. Основний обробіток, добрива та їх вплив на 

агрофізичні властивості ґрунту під соняшником в умовах Степу 

України / В. М. Судак // Вісник Сумського національного аграрного 

університету. – 2016. – Вип. 2 (31). – С. 61-65. 
Представлено результати досліджень з вивчення ефективності 

різних способів основного обробітку ґрунту під соняшник та їх вплив на 

агрофізичні властивості ґрунту. Установлено, що мілкий мульчувальний 

обробіток ґрунту покращує структуру ґрунту, в оптимальних параметрах 

знаходяться твердість, щільність орного шару. За рівнем урожайності 
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безполицеві способи обробітку на фоні внесення N60P30K30 не поступаються 

оранці на зяб 
 

36. Черенков А. В. Трансформація показників родючості 

чорноземів за тривалого застосуванні добрив в сівозміні / 

А. В. Черенков, В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // Землеробство : міжвід. 
тем. наук. зб. – К., 2016. – Вип. 1 (90). – С. 37-43. 

Досліджено трансформацію основних агрохімічних властивостей 

чорнозему типового за тривалого систематичного застосування органічних і 

мінеральних добрив у сівозміні з 100 % насиченням зерновими культурами. 

Встановлено, що високий рівень продуктивності ріллі при одночасному 

створенні умов для збереження і відтворення гумусного стану, показників 

забезпеченості основними елементами живлення, мікроелементного фонду 

та агроекологічного стану ґрунту досягається за їх застосування на рівні, 

який забезпечує компенсацію виносу азоту і калію не нижче 80 %, фосфору – 
120-140 % 
 

37. Федоренко Е. М. Вплив ґрунтових гербіцидів на польову 
схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи / 

Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, С. С. Кравець, М. М. Бернацький // 

Зрошуване землеробство : міжвід. тем. наук. зб. – Херсон : Грінь Д. С., 
2016. – Вип. 65. – С. 39-44. 

Встановлено вплив ґрунтових гербіцидів (Харнес, Пропоніт, Дуал 

голд, Примекстра TZ ГОЛД 500 SC) та норм їх внесення (за роками 

досліджень) на польову схожість насіння батьківських компонентів гібридів 

кукурудзи Моніка 350 МВ, Солонянський 298 СВ, ДН Аквозор. Надані 

рекомендації з використання даних препаратів на ділянках розмноження 

батьківських компонентів і ділянках гібридизації гібридів 
 

38. Дзюбецький Б. В. Роль зародкових плазм та гетерозисної 

моделі при створенні гібридів кукурудзи спеціального призначення / 
Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, Л. А. Ільченко, В. І. Чабан // 

Зрошуване землеробство: міжвід. тем. наук. зб. – Херсон : Грінь Д. С., 

2016. – Вип. 65. – С. 138-141. 
Селекційні дослідження відносно характеру успадкування вмісту 

крохмалю у гібридів, отриманих за участю п’ятьох зародкових плазм, 

дозволили оцінити потенціал кожної з них та виділити кращі для подальшої 

роботи, а саме: Ланкастер, Змішана та Айодент. встановлено, що гібриди 

гетерозисної моделі саме: Ланкастер × Айодент є найпридатнішими в 

якості джерела крохмаленосної сировини для зразків ФАО > 300. Доведено 

залежність валового збору крохмалю від умов вегетаційного періоду, 

генотипу ліній та гетерозисного складу гібридів кукурудзи. Підтверджено 
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висновки інших дослідників, що вміст крохмалю є основним, але не єдиним 

чинником для селекції спиртодистилятного напрямку 
 

39. Черенков А. В. Агроекологічні і технологічні фактори 

формування врожайності пшениці озимої у зоні південно-східного 

Степу України / А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, М. М. Солодушко, 
І. В. Кротінов // Зрошуване землеробство: міжвід. тем. наук. зб. – 

Херсон : Грінь Д. С., 2016. – Вип. 66. – С. 94-101. 
У статті висвітлені результати експериментальних досліджень 

впливу агроекологічних і технологічних факторів на формування в осінньо-

зимовий і весняно-літній періоди вологозабезпеченості різних попередників, 

величину сумарної евапотранспірації та урожайність агроценозів пшениці 

озимої залежно від рівня мінерального живлення в умовах недостатнього 
зволоження південно-східного Степу 
 

40. Ткаліч Ю. І. Гваякол-залежна пероксидазна система проростків 

пшениці озимої після дії гербіцидів / Ю. І. Ткаліч, В. Л. Матюха, 

О. І. Бокун, Л. В. Богуславська // Карантин і захист рослин. – 2016. – 

№ 2-3. – С. 32-34. 
Визначено активність фракції гваякол-залежних пероксидаз після дії 

гербіцидів. Встановлено, що більша частина ферменту залишається у 

зв’язаному стані. Можливо, більш високий рівеь активності зв’язаних з 

гваяколом фракцій пероксидаз в клітинах коренів та пагонів проростків 

пшениці в деякій мірі пояснюється їх стійкістю щодо гербіцидного 

забруднення 
 

41. Козир В. С. Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців 

скоростиглих і довго ростучих м'ясних порід / В. С. Козир // 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2016. – Вип. 60. 
– С. 180-185. 

Дослідженнями доведено, що з віком у бугайців збільшується маса 

тіла, змінюється кількісний склад жиру-сирцю і ці показники залежать від 

породної приналежності та віку. В еколого-економічних і кормових умовах 

степової зони України бугайці скоростиглих британських і довго ростучих 

французьких м’ясних порід здатні проявляти високий генетичний потенціал 

м’ясної продуктивності і давати високоякісну яловичину 
 

42. Козырь В. С. Качество шкур бычков мясных и комбинированных 
пород / В. С Козырь // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. 

наук. зб. – 2016. – Вип. 51. – С. 273-278. 
Исследованиями доказана возможность получения 

высококачественных шкур бычков мясных пород в степной зоне Украины. 

Уже в 12-месячном возрасте бычков их шкуры были отнесены к категории 
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«тяжёлых» (более 25 кг), и из них можно изготавливать первоклассную 

кожу. Создание в Украине специализированного мясного скотоводства 

позволит сократить импорт кожевенного сырья 
 

43. Козир В. С. Оцінка лактаційних кривих корів української 

чорно-рябої молочної породи залежно від паратипових факторів / 
В. С. Козир, А. Д. Геккієв // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. 

наук. зб. – 2016. – Вип. 52. – С. 31-36. 
Доведено, що при розробці селекційних програм у молочному 

скотарстві необхідно враховувати особливості лактаційних кривих корів 

залежно від паратипових факторів, що сприяє об’єктивній оцінці генотипу, 

а використання при цьому генетико-математичних методів підвищує 

вірогідність прогнозування продуктивності дійного стада 
 

44. Клімова О. Є. Тестування ліній різних біотипів цукрової 
кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і 

якості зерна / О. Є. Клімова // Селекція і насінництво : міжвід. тем. 

наук. зб. – Х., 2016. – Вип. 109. – С. 29-40. 
Виявлено найбільш пріоритетні зв'язки продуктивності і якості 

зерна з морфо-біологічними ознаками у ліній різних біотипів цукрової 

кукурудзи. Показано, що використання висококорелюючих зв'язків у поєднанні 

з рядом слабкокорелюючих ознак підсилює результативність асоціативного 
добору цінних, дивергованих за продуктивністю і вмістом цукру ліній 
 

45. Кирпа М. Я. Травмування насіння гібридів кукурудзи та 

методи його визначення / М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, Л. М. Бондарь // 

Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2016. – Вип. 109. – 

С. 139-146. 
Проаналізовано відомі методи визначення травмування насіння 

зернових культур. Систематизовано види ушкоджень, встановлено їх вплив 

на посівні якості та врожайні властивості гібридів кукурудзи. Розроблено 

заходи обмеження шкодочинності травмування насіння в процесі його 

збирання та післязбиральної обробки на кукурудзообробних заводах та в 

насінницьких господарствах 
 

46. Кирпа М. Я. Посівні якості насіння зернових культур та методи їх 

визначення / М. Я. Кирпа, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, О. І. Лупітько // 

Селекція і насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2016. – Вип. 110. – 
С. 171-179. 

Удосконалено методи визначання якості насіння зернових культур на 

прикладі кукурудзи, пшениці озимої та ячменю. Визначається комплекс 

показників чинного і додаткового нормування, які всебічно характеризують 

якість насіння зернових культур – енергію проростання, схожість, силу 
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росту, рівень теплового і механічного ушкодження, швидкість і дружність 

появи сходів, масу 1000 насінин. Розроблено індексовану оцінку посівної 

придатності гібридів кукурудзи із включенням чинних та додаткових 

показників якості. Модифіковано метод визначення схожості на основі 

холодного пророщування, зі скороченням тривалість аналізу на 2–4 доби і 

економією енерговитрат 
 

47. Сатарова Т. М. Біотехнологія отримання морфогенних калусів 

та регенерованих рослин для генетично різнорідних форм кукурудзи / 
Т. М. Сатарова, О. Є. Абраімова, К. В. Деркач // Сільськогосподарська 

біотехнологія : теоретичні розробки і впровадження в селекцію 

рослин. Зб. наук. пр. – НЦНС. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 132-
138. 
 

48. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності за врожайністю 

зерна самозапилених сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) змішаної 

зародкової плазми / О. Л. Гайдаш // Сортовивчення та охорона прав на 
сорти рослин. – 2016. – № 1 (30). – С. 62-66. 

В статті наведено результати оцінювання 194 самозапилених сімей 

за ефектами ЗКЗ та варіансами СКЗ Відмічено, що умови року істотно 

впливають на оцінку комбінаційної здатності ліній. Відібрано 17 кращих 

самозапилених сімей зі стабільно високими оцінками ЗКЗ, 6 сімей проявили 

високу толерантність до посухи, 4 сім’ї мали стабільно високі варіанси СКЗ 
 

49. Гончаров Ю. О. Алельний стан ключових генів каротиногенезу 

за ДНК-маркерами у ліній кукурудзи та їхніх гібридів / 
Ю. О. Гончаров, Т. М. Сатарова, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель // 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2016. – № 4 (33). – 

С. 26-32. 
 Проведено дослідження алельного стану ключових генів 

каротиногенезу – гена лікопін-ε-циклази (lcyε) та гена β- 

каротингідроксилази (crtRB1) за ДНК-маркерами у ліній кукурудзи 

вітчизняної селекції та їхніх гібридів 
 

50. Гончаров Ю. О. Інформативність SSR-маркерів при дослідженні 
генетичного поліморфізму ліній кукурудзи / Ю. О. Гончаров, 

К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова, К. В. Веселянська, 

С. В. Галацан, А. А. Лушпій, Т. О. Тишковська // Фактори 
експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К., 2016. – 

Т. 19. – С. 112-116. 

Оцінено інформативність SSR-маркерів при дослідженні 
генетичного поліморфізму ліній кукурудзи вітчизняної селекції. 
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Встановлено можливість використання обраних SSR-маркерів для 

ідентифікації та характеристики поліморфізму ліній кукурудзи 
української селекції. Індекс поліморфності вивчених маркерів для 

масиву оцінених ліній кукурудзи, створених в північній підзоні зони 

Степу України, знаходиться у межах 0,44-0,78. Ідентифіковано 29 

алелей, тобто в середньому по 4,83 алеля на локус, що свідчить про 
високе різноманіття досліджених ліній кукурудзи 
 

БЮЛЕТЕНЬ  ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
СТЕПОВОЇ  ЗОНИ   НААН   УКРАЇНИ 

 

51. Черенков А. В. Стратегія виробництва зерна: методи, ресурси і 

перспективи / А. В. Черенков, М. С. Шевченко // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. 

– С. 5-9. 
Розроблено методологію наукового обґрунтування прогнозу 

виробництва зерна в Україні на період до 2025 р. Наведено основні тенденції 

технологічного оснащення та рівень ресурсного забезпечення 

агропромислового комплексу нашої держави. Встановлено роль сівозмін, 

обробітку ґрунту, удобрення, пестицидів, сортів, технічних засобів у 
досягненні валового збору зерна 80 млн т 
 

52. Дзюбецький Б. В. Оцінка нового скоростиглого вихідного 
матеріалу кукурудзи за ознакою «збиральна вологість зерна» / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, О. Л. Гайдаш // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. 
– С. 10-15. 

Наведені дані експериментальних досліджень самозапилених сімей S5 

та їхніх тесткросів за ознакою "збиральна вологість зерна" і коефіцієнти 

варіювання вологості зерна. Показані результати оцінки за загальною (ЗКЗ) і 

специфічною (СКЗ) комбінаційною здатністю нового вихідного матеріалу 

змішаної зародкової плазми відносно цього показника. Встановлена  значна 

мінливість оцінок ефектів ЗКЗ залежно від умов року. Відібрано 19 сімей зі 

стабільно достовірними негативними оцінками ЗКЗ, що вказує на інтенсивну 

вологовіддачу зерном. Стабільно високі варіанси СКЗ виявлено у 8 сімей 
 

53. Гирка А. Д. Сучасний стан ринку українського зерна / 
А. Д. Гирка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 15-19. 
Наведено результати аналізу валових зборів зерна пшениці озимої та 

ярої, ячменю озимого та ярого і вівса в Україні за останні 15 маркетингових 

років. Визначено експортний потенціал держави, співвідношення між 
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часткою внутрішнього споживання зерна і його експортом, з'ясовано 

середньозважену структуру споживання зерна 
 

54. Кирпа М. Я. Методологія визначення якості насіння зернових 

культур / М. Я. Кирпа // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 20-25. 
Удосконалено методологію визначання якості насіння зернових 

культур на прикладі кукурудзи, пшениці озимої та ячменю. Для цього 

спиралися на комплекс показників чинного і додаткового нормування, які 

всебічно характеризують якість насіння зернових культур – енергію 

проростання, схожість, силу росту, рівень теплового і механічного 

ушкодження, швидкість і дружність появи сходів, масу 1000 насінин. 

Модифіковано також метод визначення схожості на основі холодного 

пророщування, що дало можливість скоротити тривалість аналізу на 2–4 

доби і зменшити енерговитрати 
 

55. Цилюрик О. І. Забур’яненість ячменю ярого залежно від 

обробітку ґрунту та удобрення в сівозмінах короткої ротації / 
О. І. Цилюрик, В. П. Шапка // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 25-31. 
Встановлено, що за мілкого дискового та плоскорізного обробітків 

під ячмінь ярий, у сівозміні короткої ротації забур’яненість посівів зростає у 

1,4–2,3 раза. Внесення мінеральних добрив  на фоні з післяжнивними 

рештками попередника підвищує конкурентоспроможність ячменю ярого 
порівняно з бур’янами за рахунок посилення оптичної щільності посівів. 

З'ясовано, що за полицевої оранки і чизельного обробітку урожай зерна 

ячменю практично рівноцінний – 2,69–3,35 та 2,35–3,32 т/га відповідно. На 

фоні дискового обробітку ґрунту урожайність вирощуваної культури 

знижується на 0,14–0,48 т/га (5,9–17,8 %) внаслідок підвищення рівня 

забур’яненості посівів 
 

56. Клиша А. І. Показники продуктивності сочевиці та її селекція / 

А. І. Клиша, О. О. Кулініч, З. В. Корж // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 31-36. 

Досліджено сім сортозразків сочевиці, визначено їхню 

продуктивність, генетичну різноманітність і зв'язок між різними 

елементами продуктивності. Найменшою кількістю днів до цвітіння (67 діб) 

відзначався сортозразок Стела, а генотип К 1212 – найбільшою (75 діб). 

Найвища врожайність зерна (2680 кг/га) була зареєстрована у генотипу К 

1212 х Станка 2. Найсильніший кореляційний зв'язок був між 

продуктивністю і масою бобів з рослини (0,94 %), кількістю насіння з 

рослини (0,81 %) і масою насіння з рослини (0,96 %) 
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57. Деркач К. В. Приживаність у ґрунті в умовах штучного клімату 

рослин-регенерантів кукурудзи, отриманих in vitro / К. В. Деркач, 
О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 36-40. 
Надано оцінку приживаності рослин-регенерантів гібридів кукурудзи 

української селекції у ґрунті в умовах штучного клімату. Виявлено 

генотипічний контроль над приживаністю у ґрунті. Встановлено гібридні 

комбінації з підвищеною приживаністю у ґрунті 
 

58. Гирка А. Д. Реакція ячменю ярого на добрива, ширину міжрядь 
та мульчування ґрунту / А. Д. Гирка, І. Д. Ткаліч, Ю. Я. Сидоренко, 

О. В. Бочевар, О. В. Ільєнко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 40-45. 
Наведені результати польового досліду з вивчення ефективності 

мульчування ґрунту соломою пшениці озимої в посівах ячменю ярого, а 

також з'ясована доцільність розширення міжрядь до 30 см при вирощуванні 

цієї зернової  культури. Показано, що солома пшениці озимої (8 т/га), 
залишена на полі після збирання врожаю, позитивно впливає на ріст і 

розвиток рослин наступної культури за рахунок зменшення випаровування 

вологи та ефективного використання її посівами. Урожайність ячменю 

ярого за ширини міжрядь 15 см залежно від мульчування і фону удобрення 

збільшувалась на 4,2–8,1 %, а 30 см – на 2,3–4,9 % 
 

59. Краснєнков С. В. Ефективність комплексного застосування 

макро- і мікродобрив у технології вирощування кукурудзи на зерно / 

С. В. Краснєнков, М. І. Дудка, О. М. Шевченко, С. С. Носов, 
С. В. Березовський // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 45-49. 
Розроблені технологічні заходи застосування мікроелементних 

препаратів та адаптогенів у системі живлення рослин кукурудзи, а також 

з'ясована їх ефективність за використання в бакових сумішах з карбамідом 

на фоні внесення  основного мінерального добрива 
 

60. Явдощенко М. П. Ефективність протруйників проти твердої 
сажки та кореневих гнилей пшениці озимої / М. П. Явдощенко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 10. – С. 49-52. 
Наведені результати досліджень впливу протруйників різного 

покоління на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої. У ході досліджень 
резистентних рас збудників твердої сажки не виявлено, а проти кореневих 

гнилей більш ефективними були двокомпонентні протруйники порівняно з 

однокомпонентним 
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61. Дзюбецький Б. В. Створення самозапилених ліній кукурудзи (Zea 

mays l.) комбінованим методом / Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, 
Н. А. Боденко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 53-59. 
Наведені результати розробки і впровадження в селекційну практику 

нового методу отримання та оцінки вихідного матеріалу кукурудзи, за 

рахунок якого можливо прискорити селекційний процес і більш ефективно 

використовувати земельні і трудові ресурси без звуження генетичного 

різноманіття селекційних зразків. У результаті досліджень встановлено 

можливість суміщення двох методів одержання селекційного матеріалу 
кукурудзи: модифікованого МSSD та стандартного. Такий підхід прискорює 

процес отримання інбредних ліній за рахунок використання зимового 

розсадника на початкових етапах самозапилення, широкої основи генетичної 

плазми, ефективного залучення робочої сили, економії часу і можливості 

працювати з великою кількістю зразків 
 

62. Чабан В. І. Діагностування мікроелементного стану системи 

"ґрунт – рослина" в агроценозах пшениці озимої / В. І. Чабан, 

С. П. Клявзо, О. Ю. Подобед // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 60-65. 

Досліджено мікроелементний стан системи "ґрунт – рослина" при 

вирощуванні пшениці озимої в зоні Степу України. Для вмісту рухомих форм 

Zn, Mn характерне суттєве варіювання і зниження його значень впродовж 

вегетації озимини. Аналогічні закономірності щодо вмісту МЕ  

простежуються не тільки в грунті, але й у вегетативній масі рослин 

пшениці озимої. Встановлено (за КБП) одну з важливих особливостей 

зернової культури в напрямку вибіркового поглинання МЕ. Отримані високі (r 

> 0,70) кореляційні зв'язки між вмістом МЕ в рослинах на початкових фазах 

розвитку (кущення – трубкування) і вмістом їх у зерні, що є підставою для 
діагностування та оперативного коригування мікроелементного живлення 

рослин пшениці у відповідний період 
 

63. Бенда Р. В. Шляхи комерціалізації наукових розробок / 

Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко, Ю. М. Прядко, І. Є. Федоренко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – 2016. – № 10. – С. 65-68. 

Досліджені основні форми та методи комерціалізації наукових 

розробок в агропромисловому виробництві. За рахунок їх використання 

можливо посилити ефективність поширення, освоєння і впровадження 

інноваційних розробок серед кінцевих споживачів, що сприяє підвищенню 

конкуренто-спроможності національного аграрного виробництва на 

внутрішньому та світовому ринках, розвитку трансферної інфраструктури 
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аграрної науки, належного її функціонування та налагодження тісних 

зв’язків з агровиробниками 
 

64. Солодушко М. М. Ефективність рістрегулюючих речовин та 

мікродобрив при вирощуванні пшениці озимої в зоні північного Степу 

/ М. М. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 73-78. 

Наведено результати досліджень по застосуванню рістрегулюючих 

речовин та мікродобрив при вирощуванні пшениці озимої після різних 

попередників в зоні північного Степу України. Встановлено доцільність 

використання окремих препаратів як для обробки посівного матеріалу, так і 

для обприскування вегетуючих рослин. Разом з тим очікуваного ефекту від 

застосування препаратів, що вивчалися в дослідах, тобто стійкого та 

гарантованого підвищення врожайності на 10–30 %, а також посилення 

адаптивної здатності рослинних організмів до несприятливих умов 
вирощування отримати не вдалося 
 

65. Артеменко С. Ф. Продуктивність та економічна ефективність 
вирощування кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах у північному 

Степу / С. Ф. Артеменко, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. 
– С. 85-91. 

Наведені результати досліджень з вивчення ефективності 

вирощування кукурудзи у сівозмінах короткої ротації за різної системи 

удобрення та основного обробітку ґрунту. В умовах північного Степу 

перспективним є вирощування кукурудзи після сої у сівозмінах короткої 

ротації на фоні чизельного глибокого обробітку ґрунту з внесенням 

рекомендованих та підвищених доз мінеральних добрив згідно з діагностикою 

ґрунту, при  цьому збільшується врожайність зерна та підвищується  

економічна ефективність його виробництва 
 

66. Ільченко Л. А. Методи та специфіка селекції стерильних 
аналогів ліній кукурудзи / Л. А. Ільченко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. 

– С. 91-97. 
Розглянуто методи та особливості селекції стерильних 

аналогів кукурудзи, з'ясовано шляхи пришвидшеного їх отримання. 

Установлено, що процес насичення залежить від вибору джерела 
стерильності та добору сімей зі стійким проявом ЦЧС у потомстві. 

Наведено низку районованих гібридів, переведення материнських форм 

яких на стерильну основу стало необхідною умовою для впровадження 

їх у виробництво 
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67. Горщар О. А. Виявлення шкідливих організмів у запасах зерна 

та визначення максимальної кратності їх обробок препаратами 
широкого використання / О. А. Горщар, Т. М. Педаш, В. І. Горщар // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 10. – С. 97-101. 
Встановлені особливості розповсюдження, видовий склад шкідників 

запасів зерна та їх шкідливість залежно від типу зерносховищ, умов, 

способів і режимів зберігання зерна в господарствах Дніпропетровської 
(центральна зона) та Одеської (південна зона) областей. Визначено 

максимально можливу кратність обробок хімічними препаратами, які 

широко використовуються  проти шкідників запасів зерна і  для 

знезараження не завантажених складських приміщень 
 

68. Компанієць В. О. Еколого-економічне обґрунтування 

територіального розміщення виробництва зерна: методичні аспекти / 

В. О. Компанієць // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 102-109. 

Наведено огляд методик визначення еколого-економічної 

ефективності територіального розміщення виробництва зерна. Описано 

алгоритм визначення втрат від ерозії ґрунту 
 

69. Гирка А. Д. Особливості реалізації потенціалу продуктивності 

сортів ячменю озимого та ярого в північному Степу України / 

А. Д. Гирка, В. А. Іщенко, Т. В. Гирка, Ю. М. Носенко, Е. І. Мамєдова 
// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 10. – С. 110-114. 
Наведено результати аналізу наявності сортових ресурсів і 

врожайності зерна різних сортів ячменю озимого та ярого у дослідах з 

екологічного випробування залежно від мінливих гідротермічних умов. 

Виділено сорти, що характеризуються стабільною реалізацію генетичного 
потенціалу в широких межах варіювання середньодобових температур 

повітря і умов вологозабезпечення 
 

70. Сатарова Т. М. Селекція нових жаростійких ліній кукурудзи 

гетерозисної групи Ланкастер / Т. М. Сатарова, Г. Л. Філіпов, 

Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 114-118. 
Наведено результати селекції нових жаростійких ліній кукурудзи 

гетерозисної групи Ланкастер. Доведено, що існує високий позитивний 

кореляційний зв'язок між жаростійкістю і кількістю зерен з качана та 

жаростійкістю і продуктивністю рослин. Показано, що добір на 

продуктивність серед сімей S3–S4 за фенотипом, проведений в польових 

умовах за спекотної погоди, дав можливість відібрати генотипи з 
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підвищеною жаростійкістю. Виділено лінії S5 ІКС 17-3, ІКС 27-1 та ІКС 27-

4, які поєднують в своєму генотипі жаростійкість з високою 

продуктивністю 
 

71. Шевченко М. С. Основні пріоритети раціонального розвитку 

виробництва зерна кукурудзи на Дніпропетровщині / М. С. Шевченко, 
В. С. Рибка, Н. О. Ляшенко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 118-124. 
Наведені результати аналізу сучасного стану розвитку 

кукурудзівництва в Дніпропетровській області та визначені основні напрями 

підвищення ефективності виробництва зерна кукурудзи в умовах переходу на 

інноваційну модель розвитку АПК 
 

72. Бондаренко А. С. Результати і перспективи впровадження 

інноваційних розробок селекції кукурудзи / А. С. Бондаренко, Р. В. Бенда, 
О. В. Бондаренко, І. Є. Федоренко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 124-129. 
Здійснено аналіз основних показників інноваційної продукції та 

з'ясовано шляхи збільшення обсягів впровадження інновацій, за рахунок яких 

можливо посилити конкурентоспроможність вітчизняних гібридів кукурудзи 

в умовах сучасного ринку. Висвітлено напрямки комерціалізації науки в 

Інституті сільського господарства степової зони. Наведено кількісне і 
відсоткове співвідношення гібридів кукурудзи, зареєстрованих в Україні 

2014–2015 рр. 
 

73. Кулик І. О. Формування зернової продуктивності вівса 

голозерного в північному Степу України / І. О. Кулик // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 

2016. – № 10. – С. 133-137. 
Викладені результати досліджень особливостей формування 

продуктивності вівса голозерного. Встановлено, що при внесенні N40P40K40 

під передпосівну культивацію + підживлення N30 та обприскування 

вегетуючих рослин мікродобривом реаком-СР-зерно наприкінці фази кущіння 

збільшуються кількість продуктивних стебел, довжина волоті та маса 

зерна з 1 волоті, як результат – приріст врожаю зерна вівса голозерного 

порівняно з контролем становить 43% 
 

74. Халак В. І. Біохімічний профіль сиворотки крові молодняку 

свиней різної диференціації за якісним складом найдовшого м'яза 
спини / В. І. Халак, Л. П. Гришина // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 138-142. 
Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові молодняку свиней різної диференціації за ніжністю, вологоутримуючою 
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здатністю, інтенсивністю забарвлення та вмістом жиру у м’язовій тканині. 

Встановлено, що для раннього прогнозування якісних показників найдовшого 

м’яза спини слід використовувати наступні біохімічні показники сироватки 

крові: вміст холестеролу (r = 0,726), активність АсАТ (r = 0,659) та 

активність АлАТ (r = 0,593) 
 

75. Козир В. С. Ваговий ріст бичків залежно від етологічних 

особливостей / В. С. Козир, О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 

2016. – № 10. – С. 142-148. 
Досліджено поведінку бичків української м’ясної породи в різні 

періоди раннього онтогенезу та за неоднакових способів утримання. 

Визначено параметри м’ясної продуктивності тварин залежно від 

особливостей їхньої поведінки. Розроблено критерії відбору молодняку для 

відгодівлі (Т = 0,5674 ± 0,01479) 
 

76. Майстренко А. Н. Удосконалення балансувальних кормових 
добавок для поросят раннього відлучення / А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя, 

В. І. Халак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 148-151. 
Наведені результати досліджень впливу стандартної і авторських 

балансувальних кормових добавок на ріст поросят раннього відлучення. 
Установлено, що за умови використання удосконалених балансувальних 

кормових добавок, збільшення живої маси поросят порівняно зі стандарт-

ними становить 13,36 %, добового приросту – 24,80 %, а зменшення витрат 

комбікорму на 1 кг приросту – 19,67 %, вартості додаткової продукції у 

дослідній групі на 1 голову в перерахунку на 100 кг живої маси – 136,81 грн 
 

77. Зельдін В. Ф. Порівняльна характеристика різних методів 

визначення племінної цінності свиней / В. Ф. Зельдін, С. Є. Чернявський // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – 2016. – № 10. – С. 152-154. 

Встановлено, що фактор генеалогічної приналежності тварини до 

високопродуктивної структури  гурту (родина, лінія) не завжди гарантує 

прояв в них високого рівня продуктивності за ознаками з низьким ступенем 

успадкування. Доведена ефективність індексної методології оцінки 

продуктивних якостей свиней для підвищення точності визначення їх 

племінної цінності не менше ніж у два рази (ліміти за середнім 

бонітувальним балом 4,0–3,2, а за індексом BLUP в батьківських лініях 

152,44–62,11, в материнських 156,61–49,95 
 

78. Маршалкіна Т. В. Моніторинг гельмінтозних та протозойних 
захворювань птиці в господарствах центрального регіону України / 



25 

Т. В. Маршалкіна, О. В. Денисюк // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 155-158. 
Узагальнено нові дані поширення гельмінтозів та еймеріозів різних 

видів сільськогосподарської птиці у промислових, фермерських і присадибних 
господарствах центрального регіону України в 2014–2015 рр. Визначено 

видовий склад збудників, екстенсивність та інтенсивність кишкових інвазій з 

урахуванням способу утримання птиці, сезонності спалахів та вікової 

динаміки 
 

79. Черенков А. В. Зернобобові культури – стратегічний фактор 

регулювання білкового балансу та родючості ґрунтів / А. В. Черенков, 

М. С. Шевченко // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 5-11. 

Висвітлено проблему виробництва зернобобових культур у степовій 

зоні України і перспективи розвитку цієї галузі на основі інноваційних засобів 

і технологій. З'ясовано шляхи оптимізації структури посівних площ бобових 

культур і їхню роль в регулюванні родючості ґрунтів та підвищенні 

продуктивності сільськогосподарських тварин. Наведено моделі сівозмін з 

елементами біологізації при насиченні їх бобовими культурами. Внесено 

пропозиції щодо комплексного розвитку галузі зерновиробництва 
 

80. Рибка В. С. Економічні та організаційно-технологічні 
передумови розвитку зерновиробництва в зоні Степу України у 

контексті інноваційних процесів / В. С Рибка, В. О. Компанієць, 

А. О. Кулик, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 11-17. 
Наведені результати аналізу сучасного стану розвитку 

зерновиробництва в степовій зоні України та визначені основні пріоритети 

підвищення його ефективності в умовах переходу на інноваційну модель 

розвитку АПК 
 

81. Дзюбецький Б. В. Вміст каротиноїдів в зерні ліній кукурудзи / 

Б. В. Дзюбецький, Т. М. Сатарова, В. Ю. Черчель, Т. А. Дяченко, 

Ю. О. Гончаров // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 18-22. 

Визначено вміст каротиноїдів в зерні кукурудзи за β-каротином 

залежно від генетичного походження селекційного матеріалу. Наведена 

порівняльна характеристика даного показника в зерні селекційно 

перспективних ліній кременистого, кременисто-зубовидного і зубовидного 

підвидів. Ідентифіковано лінії (ДК2323, ДК44, МС814, ДК2442 та ін.), які 

мають підвищений вміст каротиноїдів і можуть слугувати донорами цієї 

ознаки окремим групам, для яких реалізується програма поліпшення 

кукурудзи 
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82. Циков В. С. Ефективність позакореневого підживлення 

кукурудзи мікроелементними препаратами сумісно з азотним 

мінеральним добривом / В. С. Циков, М. І. Дудка, О. М. Шевченко, 
С. С. Носов // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 23-27. 
Наведені результати експериментальних досліджень ефективності 

застосування мікроелементних препаратів у вигляді позакореневого 

підживлення кукурудзи і встановлено їх дію на біометричні показники, 

жаростійкість і продуктивність рослин. Визначені найбільш ефективні 

середні за впливом на структуру врожаю, врожайність і вологість зерна 
 

83. Гирка А. Д. Особливості реалізації потенціалу продуктивності 
сортів пшениці озимої та ярої в північному Степу України / 

А. Д. Гирка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 27-30. 
Наведено результати аналізу наявності сортових ресурсів і 

врожайності зерна різних сортів пшениці озимої та ярої у дослідах з 

екологічного випробування залежно від мінливих гідротермічних умов. 

Виділено сорти, що характеризуються стабільною реалізацію генетичного 
потенціалу в широких межах варіювання середньодобових температур 

повітря і умов вологозабезпечення 
 

84. Продуктивність ячменю озимого – дворучки за осінньої та 

весняної сівби залежно від обробки насіння і фону живлення / 

І. Д. Ткаліч, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар, О. В. Ільєнко, І. О. Кулик, 
Е. І. Мамєдова // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 31-35. 
Наведено аналіз елементів продуктивності рослин ячменю озимого - 

дворучки сорту Достойний залежно від сівби в осінній і весняний періоди, 

передпосівної обробки насіння рістрегулюючими і мікроелементними 

препаратами на різних фонах мінерального живлення. Встановлено, що 

урожайність ячменю за сівби весною менша на 40–79 % порівняно з висівом  

його восени 
 

85. Солодушко М. М. Урожайність і якість зерна пшениці і 
тритикале озимих залежно від попередників та строків сівби / 

М. М. Солодушко, І. І. Гасанова, Ю. М. Прядко, Ю. М. Носенко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – 2016. – № 11. – С. 35-39. 

Розглянуто особливості формування урожайності та якості зерна 

сортів пшениці Селянка, Смуглянка, Зіра і тритикале Папсуєвська озимих 
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залежно від строків сівби після чорного пару та соняшнику в умовах 

північного Степу 
 

86. Вплив систем обробітку ґрунту і сівби пшениці озимої на 

агрофізичні властивості та поживний режим ґрунту / А. Д. Гирка, 

О. І. Бокун, О. О. Вінюков, В. А. Іщенко, Т. В. Гирка // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 

2016. – № 11. – С. 49-53. 
Висвітлено результати виробничої перевірки та впровадження 

систем обробітку ґрунту і сівби пшениці озимої. З'ясовано особливості 

агрофізичних властивостей, динаміку вологозабезпеченості та поживного 

режиму ґрунту під впливом досліджуваних факторів 
 

87. Педаш Т. М. Поширеність та розвиток кореневих гнилей 
пшениці озимої в умовах північної частини Степу України / 

Т. М. Педаш, О. А. Горщар // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 54-58. 
Викладено результати моніторингу ураженості посівів пшениці 

озимої кореневими гнилями у Дніпропетровській області. Визначено, що 

поширеність і розвиток хвороби певним чином залежать від попередника, 

сорту, погодних умов тощо 
 

88. Артеменко С. Ф. Продуктивність сої залежно від різних доз 
добрив та основного обробітку ґрунту в сівозмінах короткої ротації / 

С. Ф. Артеменко, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 62-66. 
Наведені результати досліджень особливостей вирощування сої в 

сівозмінах короткої ротації за внесення різних доз мінеральних добрив та 

основного обробітку ґрунту в умовах недостатнього зволоження північного 
Степу України. Доцільним є перехід до внесення зрівноважених доз добрив на 

фоні чизельного глибокого обробітку ґрунту з ефективною системою 

захисту посівів від бур’янової рослинності 
 

89. Клімова О. Є. Дивергентність ліній цукрової кукурудзи, 

створених з участю зразків екзотичної зародкової плазми / 

О. Є. Клімова // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 66-73. 

Висвітлено результати досліджень інбредних ліній кукурудзи 

цукрової, створених шляхом залучення до їх родоводу зразків екзотичної 

зародкової плазми різного ботанічного складу та географічного походження. 

Експериментально доведено високу дивергентність новостворених генотипів 

за проявом морфологічних ознак. Різносторонній аналіз даного матеріалу в 

контрастних умовах гідротермічного забезпечення 2014–2015 рр. виявив 
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лінії-джерела господарсько-корисних ознак з максимальним рівнем їх 

відтворення, що розширює і збагачує генетичний базис гетерозисної селекції 

кукурудзи цукрової. Їх використання сприяє синтезу високопродуктивних і 

конкурентоспроможних гібридів різного напрямку використання з високим 

рівнем цукристості зерна, зумовленого специфічною дією мутантних генів 

біосинтезу вуглеводів 
 

90. Кирпа М. Я. Енергоощадні прийоми у технологіях сушіння 

насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, В. О. Кулик // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. 

– С. 82-87. 
Наведено аналіз відомих енергоощадних прийомів сушіння насіння 

кукурудзи в камерних кукурудзосушарках типу СКП. Це прогрівання качанів 

та паралельне продування камер, диференційований тепловий режим, 

максимально допустима температура, реверсування і рециркуляція 
теплоносія, двостадійний спосіб сушіння. Визначено принципово новий 

енергоощадний напрямок використання палива рослинного походження 
 

91. Шевченко М. С. Вплив елементів біологізації на продуктивність 

сівозмін та родючість ґрунту в Степу / М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, 

В. П. Шапка, А. В. Кохан // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 88-96. 
Наведені результати з'ясування науковими установами НААН 

основних шляхів біологізації землеробства в зоні Степу – удосконалення 

сівозмін, системи удобрення ґрунту, мінімізація обробітку і застосування 

ґрунтозахисної системи обробітку ґрунту з метою збільшення виробництва 

високоякісної конкурентоспроможної продукції за умови збереження 

родючості ґрунту 
 

92. Федоренко Е. М. Особливості застосування ґрунтових 

гербіцидів при виробництві насіння гібрида кукурудзи ДН Аквозор та 
його батьківських компонентів / Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, 

С. С. Кравець, М. М. Бернацький // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 96-99. 
Встановлена специфічна реакція насіння батьківських компонентів 

гібрида кукурудзи ДН Аквозор на внесення ґрунтових гербіцидів. Визначені 

конкретні гербіциди та їхні дози, які можливо застосовувати на кожному з 

батьківських компонентів: ♀ Крос 371 М стерильна та  ♂ ДК 680МВЗС. 

Надані рекомендації по застосуванню ґрунтових гербіцидів на ділянках 

гібридизації кукурудзи ДН Аквозор 
 

93. Яланський О. В. Сорго – економіко-енергетичний ресурс для 
виробництва біопалива / О. В. Яланський, В. І. Середа // Бюлетень 
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Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 

2016. – № 11. – С. 99-103. 
Висвітлено переваги цукрового сорго як біоенергетичної культури 

при створенні стабільної  бази сировини для енергетики. Приведені затрати 
на вирощування цукрового сорго, виходячи з яких постають завдання для 

селекції. Визначений напрямок селекційних розробок. Оцінено перспективні 

гібридні комбінації цукрового сорго: А 326 × Карликове 45; Низькоросле 81с × 

Силосне 42 (Кріпт); ДН 71с × Карликове 45 (Фенікс); Кафрське кормове 186с 

× Силосне 42 (Ананас), які характеризуються поліпшеними морфологічними, 

врожайними та біохімічними властивостями порівняно із сортом-

стандартом Силосне 42. Кращі гібридні комбінації цукрового сорго –  ДН 71с 

× Карлико-ве 45 (Фенікс), Кафрське кормове 186с × Силосне 42 (Ананас) та 

Низькоросле 81с × Силосне 42 (Кріпт)  зараз у Державному сортовипробуванні 
 

94. Бєліков Є. І. Перспективні гібриди розлусної кукурудзи / 
Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 103-107. 
Наведено результати селекції нових гібридів розлусної кукурудзи за 

2013–2015 рр. Показано, що за сумою рангів кращим виявився гібрид ДН 

Циклон з врожайністю зерна 3,44 т/га та коефіцієнтом збільшення  об’єму 

зерна при розлущуванні 34,6. Виділено  перспективний гібрид ДН Карамель з 

«кулястим» типом розлущування і коефіцієнтом збільшення об’єму 33,2 
 

95. Бенда Р. В. Аналіз науково-технічного та інноваційного 
потенціалу Дніпропетровської області / Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко, 

О. М. Шевченко, І. Є. Федоренко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 107-111. 
Наведено аналіз стану науково-технічного та інноваційного 

потенціалу Дніпропетровської області. Особлива увага зосереджена на його 

основних складових: кадрах, фінансах та структурі організаційної роботи. 

З'ясовано особливості інноваційного розвитку економіки Дніпропетровщини 
 

96. Козир В. С. Практичні основи контролю й управління 
селекційними процесами у тваринництві / В. С. Козир, В. П. Коваленко, 

А. Д. Геккієв // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 112-115. 
Узагальнені принципи генетичного моніторингу для оцінки 

мікроеволюційних змін в популяціях, використання яких позитивно впливає на 
ефективність управління селекційними процесами у тваринництві 
 

97. Агапова Є. М. Вплив статі молодняку свиней на їхні 

відгодівельні та м’ясні ознаки залежно від рівня забезпеченості сирим 

протеїном у раціоні / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол, В. І. Халак // 
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Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 11. – С. 116-119. 
Підвищення рівня сирого протеїну в раціонах годівлі молодняку 

свиней великої білої породи створюваного заводського типу 
«Причорноморський» сприяє поліпшенню відгодівельних та м’ясних ознак 

молодняку обох статей порівняно з контрольною групою помірного 

протеїнового живлення. З позиції статевого диморфізму можна відзначити, 

що кнурці є більш вибагливими до рівня протеїнового живлення – 

амінокислотного складу. За умови зниження рівня сирого протеїну 

простежується порушення певних біологічних закономірностей росту 

свиней, тобто має місце тенденція до проявлення кращих відгодівельних 

ознак у свинок порівняно з кнурцями 
 

98. Дімчя Г. Г. Рівень протеїну в раціоні телиць і ефективність 

його використання / Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 

2016. – № 11. – С. 119-122. 
Наведено результати досліджень з визначення ефективності 

використання сирого протеїну телицями української червоної молочної 

породи в період вирощування з 7 по 15-й місяць і рівень його конверсії в білок 

приросту при нормуванні основних поживних речовин у раціоні за різними 

нормами. За весь період досліду коефіцієнт конверсії протеїну в контрольній 
і дослідній групах у середньому становив 0,17 та 0,137 відповідно з 

тенденцією до зниження по мірі збільшення віку телиць. Дослідження 

проводилися в СПП «Чумаки» Дніпропетровської області 
 

99. Козир B. C. Вагінально-пролонгований метод осіменіння корів 

і телиць / B. C. Козир, B. О. Буров // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 125-127. 
Розроблено і впроваджено принципово новий метод штучного 

осіменіння корів і телиць за допомогою спеціальної піпетки з капіляром. За 
рахунок даного методу можливо підвищити заплідненість тварин порівняно 

з ректоцервікальним осіменінням на 10% 
 

100. Угнівенко А. М. Шляхи вирішення проблеми виробництва 

яловичини в Україні / А. М. Угнівенко, В. Д. Гуменний, А. І. Остапенко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 11. – С. 133-139. 
Населення України забезпечити яловичиною відповідно до медико-

обґрунтованих норм можливо розведенням великої рогатої худоби м’ясних 

порід у товарних стадах 
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101. Козир В. С. Оцінка ефективності різних методів розведення 

свиней / В. С. Козир, В. І. Халак, В. Ф. Зельдін, С. Є. Чернявський, 
П. Т. Чегорка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 140-143. 
Наведені результати досліджень відтворювальної здатності 

свиноматок великої білої породи за умови використання чистопородного 

розведення і промислового схрещування з кнурами породи ландрас та 

генотипу «Оптімус». Встановлено, що використання кнурів-плідників породи 

ландрас позитивно впливає на підвищення багатоплідності свиноматок 

великої білої породи (на 0,4 поросяти) та маси гнізда на час відлучення (на 
5,1 кг). Високовірогідний кореляційний зв'язок існує між індексом Лаша у 

модифікації М. Д. Березовського, багатоплідністю свиноматок (r = +0,745 – 

+0,929) і масою гнізда на час відлучення (r = +0,855 – +0,941) 
 

102. Бордун О. М. Вплив різних чинників на виживаність та  

здатність до запліднення сперми кнурів-плідників / О. М. Бордун, 

В. І. Халак, О. С. Грабовська // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 11. – С. 159-163. 

Наведені результати досліджень впливу різних чинників на 

виживаність та здатність до запліднення сперми кнурів-плідників. Розкрито 

деякі закономірності механізму заморожування та розморожування для 

оптимізації процесу довготривалого зберігання сперміїв кнурів. Установлено, 

що час інкубування свіжоотриманої сперми кнурів при кімнатній 

температурі 1,5 год. позитивно впливає на якість розмороженої сперми 

кнурів. Використання швидкості охолодження 1 °С за 1 хв. у 

температурному діапазоні від 15 до 5 °С не призводить до вірогідного 

зниження показників якості сперміїв кнурів після розморожування. 

Пришвидшення охолодження зменшує тривалість технологічної обробки 

сперми для кріоконсервування з 180 до 10 хв. У разі 3-годинної еквілібрації 
сперми  кнура показник активності сперміїв був вищий – 46,7% 
 

103. Маршалкіна Т. В. Біологія кишкових паразитозів курей та 

індиків в умовах Степу України / Т. В. Маршалкіна, В. В. Сентюрін // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – 2016. – № 11. – С. 163-166. 
Наведені дані власних досліджень поширення гельмінтозів і 

еймеріозів курей та індиків у господарствах різної форми власності степової 

зони України у 2014–2015 рр. Встановлено особливості перебігу інвазій 

залежно від сезону року, виду і віку птиці. Визначено видовий склад збудників 

паразитарних хвороб та основні асоціації паразитів 
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СТАТТІ   В   ЖУРНАЛАХ 
 

104. Солодушко М. М. Особливості вирощування пшениці озимої 

за умов змін клімату / М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко / Аграрний 
тиждень. Україна. – 2016. – №6 (309). – С. 42-43. 

Наводиться аналіз кліматичних змін за останні роки та їх вплив на 

процес вирощування пшениці озимої. Показані гідротермічні критерії, які 

забезпечують ріст та розвиток рослин впродовж їх вегетації. Представлено 

технології вирощування основної зернової культури, які гарантують 

отримання високоякісного врожаю зерна і екологічну безпеку навколишнього 

середовища та відзначаються суттєвим зменшенням затрат і собівартості 

вирощеної продукції 
 

105. Дімчя Г. Г. Особливості годівлі корів у перший період лактації 

/ Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Аграрний тиждень. Україна – 2016. – 
№6 (309). – С. 56-59. 

Наведено основні вимоги організації годівлі високопродуктивних 

корів у перший період лактації коли є можливість різко підвищити молочну 

продуктивність та своєчасно відновити відтворні функції корів на фоні 

незадовільного забезпечення їх елементами живлення через зниженого 

апетиту та недостатнє споживання корму і як наслідок негативного 

енергетичного балансу 

 

106. Халак В. Свинарство степового Придніпров’я кінця XIX - 

початку XX століття / В. Халак, П. Чегорка, В. Зєльдін, 

С. Чернявський // Аграрний тиждень. Україна. 2016. – № 7-8 (310-311) 
– С. 84-85. 

Вивчення історичних аспектів розведення і використання 

сільськогосподарських тварин в розрізі регіонів є важливим напрямком 

досліджень 
 

107. Цилюрик О. І. Оптимальна концентрація соняшнику в 

сівозмінах / О.І . Цилюрик, Л. М. Десятник, В. М. Судак // Агробізнес 

сьогодні. – 2016. – № 1-2 (320-321). – С. 32-35. 
Наведені результати вивчення впливу збільшення частки посівів 

соняшнику в сівозмінах на урожай насіння соняшнику. Приведені параметри 

оптимальної концентрації соняшнику в структурі сівозмін, що дозволяють 

отримувати високу урожайність на фоні невисокої ураженості шкідниками 

і хворобами 
 

108. Судак В. Мінімальний обробіток ґрунту при вирощуванні 

пшениці озимої по чистому пару / В. Судак, Н. Судак, Ю. Безсусідня // 

Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 1-2 (320-321). – С. 70-73. 
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 Дослідженнями встановлено, що застосування мілких безполицевих 

способів обробітку парового поля при залученні у кругообіг післяжнивних 

решток кукурудзи знижує розпорошеність верхнього шару ґрунту (0-10 см) 

на час сівби озимини до безпечної позначки 3,5-5,0 %. Дисковий та плоско 

різний обробітки пару не призводять до погіршення водного режиму ґрунту 

порівняно з глибокою оранкою на зяб, водночас сприяють зростанню 

забур’яненості посівів озимини, що потребує  в окремі роки внесення 

страхових гербіцидів у технологічному циклі робіт 
 

109. Судак Н. Методи контролю життєздатності озимини взимку / 
Н. Судак, М. Солодушко, О. Бондаренко, Г. Кирсанова // Агробізнес 

Сьогодні. – №3 (322). – 2016. – С. 20-24. 
В представленій статті акцентовано увагу на проблемні питання 

перезимівлі озимих зернових культур, які є надзвичайно важливими у 

виробництві зерна. Зроблено агрометеорологічний аналіз осіннього періоду 

вегетації озимих культур в 2015 р. Визначено стан посівів та 

морфобіологічні і біометричні параметри рослин, які забезпечують їх 

успішну зимівлю. Наведено практичні рекомендації керівникам та 
спеціалістам сільськогосподарських підприємств щодо методів контролю за 

озиминою в зимовий час 

 

110. Клиша А. Біологічні особливості гороху / А. Клиша, О. Кулініч 

// Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 3 (322). – С. 45-46. 
 Горох – найбільш поширена зернобобова культура, що пояснюється 
його високою середньою урожайністю та цінними продовольчими й 

кормовими якостями 
 

111. Козир В. С. Використання грубих кормів у годівлі ВРХ / 

В. С. Козир // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – №3 (322). – С 53-54. 
 У статті науково-досліджено вплив амонізації подрібненої соломи 

озимої пшениці, стебель і качанів кукурудзи після обмолоту зерна на їх 

перетравність і поживність. Доведено, що використання їх підвищує енергію 

бугайців на відгодівлі 
 

112. Клиша А. Горох за технологією / А. Клиша, О. Кулініч // 

Агробізнес Сьогодні. – 2016. – №4 (323). – С. 44-49. 
  

113. Ткаліч І. Соняшник у різних умовах / І. Ткаліч, А. Горбатенко, 

В. Судак, О. Бокун // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – №4 (323). – С. 68-74. 
 

114. Цилюрик О. Готуємось до сівби сої / О. Цилюрик, 

С. Артеменко // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 6 (325). – С. 66-68. 
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 Доведено, що основний та передпосівний обробітки ґрунту під сою 

перш за все повинні бути своєчасними і зорієнтованими на накопичення та 

збереження ґрунтової вологи, особливо в посушливих умовах Степової зони, а 

також забезпечувати оптимальні агрофізичні властивості ґрунту за якісної 

його підготовки і ретельного вирівнювання поля, максимально 

заощаджувати матеріальні й енергетичні ресурси шляхом запровадження 

мінімальної кількості технологічних операцій комбінованими 

ґрунтообробними агрегатами чи грунтообробно-посівними комплексами  
 

115. Цилюрик О. І. Вплив обробітку ґрунту та удобрення на 
забур’яненість посівів ячменю ярого / О. І. Цилюрик, В. П. Шапка // 

Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 6 (325). – С. 70-73. 
 Одним з обмежувальних факторів отримання високого урожаю 

зерна ячменю ярого є рівень забур’яненості його посівів. Бур’яни, як правило, 

за рахунок своєї надземної маси затіняють і заглушають рослини ячменю, 

внаслідок чого останній розвиваються повільніше, у нього зменшується 

інтенсивність фотосинтезу за рахунок скорочення асиміляційної поверхні 

листя та створення органічної речовини 
 

116. Козир В. С. М’ясна продуктивність бугайців різних порід / 
В. С. Козир // Агоробізнес Сьогодні. – 2016. – №6 (325). – С. 77-81. 

Доведено, що бугайці різних порід  здатні в еколого-економічних і 

кормових умовах степової зони України проявляти високу м'ясну 

продуктивність до 30-місячного віку з економічною доцільністю, Їх м'ясо, 

незважаючи на вік забою тварин, має оптимальні фізико-технологічні 

властивості та придатне для кулінарного використання і тривалого 

зберігання 
 

117. Рибка В. Кукурудза у короткоротаційній соєвій сівозміні / 
В. Рибка, С. Артеменко, О. Ковтун // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 

№8 (327). – С. 36-37. 
Встановлено продуктивність і економічну ефективність 

виробництва зерна кукурудзи в короткоротаційних соєвих сівозмінах на фоні 

різних систем обробітку ґрунту та удобрення в умовах степової зони 

України. Запропоновані шляхи вирішення проблеми рослинного білка та 

підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна кукурудзи в умовах 

зони Степу 

 

118. Халак В. І. Вирівняність гнізда свиноматки: методи оцінки / 

В. І. Халак // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – №8 (327). – С. 68-69. 
Наведено результати досліджень показників відтворювальної 

здатності свиноматок великої білої породи за умови використання різних 

методів розведення, розроблено нову математичну модель оціночного 
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індексу визначення вирівняності гнізда (ІВГ0) свиноматки за живою масою 

поросят на дату їх народження, а також розраховано ІВГ0 за умов різної 

варіабельності багатоплідності і великоплідності свиноматок і живої маси 

поросят 
 

119. Цилюрик О. І. Ріст і розвиток рослин соняшнику залежно від 

агротехніки / О. І. Цилюрик, В. М. Судак // Агробізнес Сьогодні. – 
2016. – № 9 (328). – С. 37-40. 
 Вирощування соняшнику – один із найбільш прибуткових напрямків 

сільськогосподарського виробництва, який вимагає подальшого 

вдосконалення способів та систем обробітку ґрунту при його виробництві у 

зв’язку з тенденцією до енергозбереження, мінімалізації та залишенням 

післяжнивних рослинних решток на поверхні поля 
 

120. Халак В. І. Інноваційні методи оцінки племінної цінності 

свиней / В. І. Халак, В. М. Волощук // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 
№9 (328). – С. 72-74. 

Господарська корисні ознаки сільськогосподарських тварин мають 

пряму або побічну економічну цінність у виробництві продукції 

тваринництва. До ознак першої групи (пряма економічна цінність) належать 

молочна, м’ясна, вовнова, яєчна та робоча продуктивність, другої групи 

(побічна економічна цінність) – показники відтворювальної здатності, 

ознаки конституції та інтер’єру, скороспілість, довголіття, 

пристосованість до умов середовища, стан здоров’я, придатність до 

експлуатації в умовах промислової технології 
 

121. Рибка В. Раціональне виробництво зерна кукурудзи в 
Придніпровському регіоні / В. Рибка, Н. Ляшенко // Агробізнес 

Сьогодні. – 2016. – № 11 (330). – С. 47-49. 
Наведені результати аналізу сучасного стану розвитку 

кукурудзівництва в Дніпропетровській області та визначені основні напрями 

збільшення обсягів і підвищення ефективності його ведення  в умовах 

переходу на інноваційну модель розвитку АПК 
 

122. Цилюрик О. І. Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін 

Степу / О. І. Цилюрик Л. М. Десятник // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 
№ 12 (331). – С. 66-69. 

З урахуванням даних багаторічних досліджень приведені результати 

розрахунку продуктивності науково обґрунтованих сівозмін для господарств 

різної спеціалізації (зерно-паропросапних, зерно-просапних, зерно-

трав’янопросапних) залежно від структури посівів, системи удобрення та 

обробітку ґрунту 
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123. Педаш О. О. Дослідження продуктивності пшениці озимої 

після ріпаку озимого / О. О. Педаш // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 
№14 (333). – С. 53-54. 

Досліджено вплив строків сівби та норм висіву насіння на 

продуктивність пшениці озимої після нетрадиційного попередника – ріпаку 

озимого. Результати досліджень свідчать, що такі елементи структури 

врожаю, як кількість рослин на одиниці площі, їх продуктивна кущистість, 

маса зерна з колоса, кількість зерен в колосі найкраще поєднувалися за 

оптимального строку сівби, яким у наших дослідах виявився 20 вересня 
 

124. Халак В. Відгодівельні та м’ясні якості свиней різних поєднань 

/ В. Халак, Л. Ференц, О. Стадницька // Агробізнес Сьогодні. –2016. – 
№ 14 (333). – С. 68-70. 

Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней великої білої 

породи різних внутріпородних поєднань, а також розраховано рівень 

кореляційних зв’язків між ознаками 
 

125. Горщар О. Збережемо зерно цілим та неушкодженим / О. Горщар 

// Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 15-16 (334-335). – С. 70-74. 
 Доведено, що зерно різного призначення слід зберігати окремо одне 

від одного, це дає можливість притримуватись окремої стратегії для 
кожної категорії. У разі обробки продовольчого та фуражного зерна 

доцільніше застосовувати інсектициди у яких норми витрати наближені до 

максимально дозволеного рівня, застосовувати препарати біологічного 

походження, або обмежитися фізико-механічними методами 
 

126. Цилюрик О. Ґрунт під сою готуємо з осені / О. Цилюрик, 

С. Артеменко // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 15-16 (334-335). – С. 86-87. 
 Обробіток ґрунту під сою залежить передусім від попередника, 

ґрунтових умов і повинен бути зорієнтований на збереження вологи, 

заощадження енергії та попередження ерозійних процесів за рахунок 

мульчування поверхні рослинними рештками, зменшення глибини 
розпушування ріллі та кількості технологічних операцій, застосування 

комбінованих машин 
 

127. Гасанова І. І. В основі успіху – сорти, попередники та 

удобрення / І. І. Гасанова // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – № 18 (337). 

– С.48-49. 
У статті наведено результати досліджень, проведених в умовах 

степової зони, з виявлення залежності формування якості зерна пшениці 

озимої від сортів, попередників та системи удобрення посівів 
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128. Чернявський С. Є. Біогазові системи та їх використання у 

сільгоспвиробництві / С. Є. Чернявський, В. І. Халак, О. І. Стадницька, 
Л. В.Ференц // Агробізнес Сьогодні. –2016. – №20 (339). – С. 60-62. 

Проведено аналіз сучасного стану розвитку біогазових  систем у 

світі та перспективи їх використання у галузі тваринництва України 
 

129. Козирь В. С. Як збільшити виробництво яловичини завдяки 

схрещуванню / В. С. Козирь // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – №20 

(339). – С. 64-65. 
 В Україні потреба в яловичині щорічно зростає, особливо останнім 
часом, коли її виробництво різко скоротилося, зокрема у Степовій зоні. У 

той час, тут є всі необхідні кліматичні, матеріальні, кормові та трудові 

ресурси для вирощування великої рогатої худоби на м’ясо, через можливість 

ефективно використовувати дешеві грубі, соковиті і зелені корми 
 

130. Горбатенко А. Мульчувальний обробіток ґрунту / 

А. Горбатенко, В. Судак, Л. Десятник // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 

№21 (340). – С. 66-70. 
 В результаті проведених наукових досліджень встановлено, що з 

апробованих способів основного обробітку чистого пару за сукупністю ознак 
кращими виявились технологічні схеми, які передбачають суцільне 

екранування поверхні поля подрібненими рослинними рештками попередньої 

культури (кукурудза) та заміну глибокої зяблевої оранки мілкими дисковим 

(восени) чи плоско різним (навесні) розпушуванням ґрунту 
 

131. Нестерець В. Г. Особливості перезимівлі та відновлення 

весняної вегетації озимої пшениці / В. Г. Нестерець, 

М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко / Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 
№22 (341). – С. 30-31. 

В статті на основі багаторічних досліджень наведено основні 

причини, що зумовлюють зрідження та загибель пшениці озимої в зимовий 

період. Зроблено детальний аналіз шкодочинних погодних факторів та 

показано їх вплив на життєздатність рослин впродовж їх перезимівлі і 

відновлення весняної вегетації 
 

132. Цилюрик О. І. Ефективність чистих парів у технології 

вирощування пшениці озимої / О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник, 
В. П. Шапка // Агробізнес сьогодні. – 2016. – № 22. – С. 46-51. 
 Висвітлені дані багаторічних досліджень з вивчення впливу способів 

основного обробітку чистого пару на агрофізичні властивості, поживний 

режим, вологість ґрунту, забур’яненість, економічну ефективність та 

формування урожаю зерна пшениці озимої, а також розробці оптимальних 

технологічних рішень з обробітку ґрунту на пару    
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133. Горбатенко А. Вирощування ячменю на еродованих ґрунтах / 

А. Горбатенко, В. Судак, В. Чабан, А. Горобець // Агробізнес 

Сьогодні. – 2016. – № 23 (342). – С. 36-38. 
Розглянуто питання ефективності систем обробітку ґрунту і 

удобрення при вирощування ячменю ярого на еродованих чорноземах зони 
Степу. Встановлено, що на змитих чорноземах його урожайність без 

проведення ґрунтозахисних заходів і внесення добрив знижується до 1,5-2,0 

т/га, що не забезпечує достатній рівень рентабельності виробництва зерна. 

Серед досліджуваних способів основного обробітку ґрунту перевагу, за 

впливом на показники родючості та урожайність культури, має 

безполицевий на глибину 20-22 см. Приріст зерна, за умов достатнього 

зволоження, від внесення N60Р60К45 становив 0,93-1,11 т/га. Осіннє внесення 

мінеральних добрив мало перевагу (0,26-0,30 т/га) над весняним за 

безполицевого і чизельного обробітку ґрунту 
 

134. Халак В. І. Оцінка використання  інтегрованих показників 

продуктивності свиней / В. І. Халак // Агробізнес Сьогодні. – 2016. – 
№23 (342). – С. 58-60. 

До актуальних проблем галузі свинарства, поряд з впровадженням 

сучасних технологій годівлі, утримання та ветеринарної безпеки, належать 

питання пошуку практичних і економічно ефективних методів оцінки і 

відбору високопродуктивних тварин 
 

135. Цилюрик О. І. Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін 

Степу / О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник // Агробізнес Сьогодні. – 2016. 
– № 24 (343). – С. 75-79. 
 Сівозміни повинні бути базовою, визначальною ланкою сучасної 

системи землеробства, яка визначає раціональну організацію території і 

порядок чергування вирощування культур в часі і просторі 
 

136. Солодушко М. М. Як отримати урожай пшениці озимої після 

соняшнику? / М. М. Солодушко // Агробізнес сьогодні. Спецвипуск. 
Агрономія сьогодні. Здоров’я рослин : озимі зернові – пшениця, 

ячмінь, жито. – 2016. – №4. – С. 30-32. 
На основі проведених досліджень показано високу залежність 

пшениці озимої, яка вирощується після соняшнику, від рівня забезпеченості 

ґрунту поживними речовинами, особливо, в першій половині своєї вегетації. 

Встановлено, що технологія вирощування пшениці озимої після соняшнику 

передбачає цілий комплекс технологічних заходів, які здатні оптимізувати 

процеси росту та розвитку рослин впродовж їх вегетації. Серед основних 

складових чинників високої врожайності озимини після такого вимогливого 
попередника є правильний підбір сортового складу, дотримання 
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рекомендованих строків сівби та достатня кількість поживних речовин у 

ґрунті на час сівби, що посилює її адаптивні можливості і забезпечує 

формування достатньо високого врожаю 
 

137. Горщар О. А. Основні шкідники пшениці озимої та система 

захисту / О. А. Горщар, В. І. Горщар, Т. М. Педаш / Агробізнес 
сьогодні. Спецвипуск. Агрономія сьогодні. Здоров’я рослин : озимі 

зернові – пшениця, ячмінь, жито. – 2016. – № 4. – С. 124-141. 
У статті представлено опис основних шкідників пшениці озимої та 

заходи їх обмеження. Наведено систему захисту від шкідників 
 

138. Кулик І. О. Особливості формування продуктивності вівса 

голозерного / І. О. Кулик // Агроном. – 2016. – №1 (51). – С. 48-52. 
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 по- 

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

(3,59т/га) – після кукурудзи МВС. Кращим попередником для вівса 

голозерного є кукурудза МВС – тут врожайність зерна була на 4,9 та 11,5 % 

більшою, ніж після пшениці озимої та соняшнику відповідно 
 

139. Цилюрик О. Ефективність мілкого без полицевого обробітку 

ґрунту під соняшник / О. Цилюрик, В. Судак // Агроном. – 2016. – № 1 
(51). – С. 154-156. 

В статті встановлено, що при вирощуванні соняшнику після озимої 

пшениці з залученням у кругообіг усієї побічної продукції попередника мілкий 

безполицевий обробіток не дає суттєвого зниження урожаю насіння 

порівняно з полицевим, однак має економічні переваги у підвищенні 

прибутковості та рентабельності виробництва 
 

140. Хорішко С. А. Заходи для підвищення зернової продуктивності 

пшениці озимої / С. А. Хорішко, О. М. Козельський // Агроном. – 2016. 
– № 2 (52). – С. 72-76. 

За результатами досліджень доведено, що найбільш ефективне 

поглинання рослинами пшениці азотних добрив спостерігається з 

відновленням весняної вегетації та триває до початку колосіння (2/3 всієї 

кількості азоту). Найвищий рівень урожайності забезпечує фонове внесення 

мінеральних добрив з подальшим підживленням посівів КАС (N30) у фазі 

кущіння навесні 
 

141. Педаш Т. М. Шкідливість кореневих гнилей пшениці озимої / 

Т. М. Педаш / Агроном. – 2016. – № 3 (53). – С. 78-80. 
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Наведені результати досліджень з визначення шкідливості 

кореневих гнилей пшениці озимої. Представлено елементи структури 

урожаю та його недобір залежно від ступеня ураження хворобою різних 

сортів пшениці 
 

142. Артеменко С.Ф. Вирощування ячменю озимого після сої в 

сівозмінах короткої ротації / С.Ф. Артеменко, В. С. Рибка, О. В. Ковтун // 
Агроном. – 2016. – № 3 (53). – С. 94-96. 

Встановлено продуктивність і економічну ефективність 

виробництва зерна озимого ячменю після сої в короткоротаційних сівозмінах 

на фоні різних систем удобрення в умовах степової зони України. 

Запропоновані шляхи підвищення конкурентоспроможності виробництва 

зерна озимого ячменю в умовах зони Степу 
 

143. Гангур В. В. Вирощування кукурудзи в беззмінному посіві / 

В. В. Гангур, А. В. Кохан, О. І. Лень, А. О. Семяшкіна // Агроном. – 
2016. – № 3 (53). – С. 118-120. 

Отриманні результати досліджень підтверджують можливість 

беззмінного вирощування кукурудзи на зерно (впродовж 6-7 років), на силос – 

(до 10 років) на чорноземах типових мало- та середньо гумусних центральної 

частини лівобережного Лісостепу України за умовами щорічного внесення 

добрив 
 

144. Рибка В. С. Економічна ефективність виробництва зерна кукурудзи 

в короткоротаційних сівозмінах / В. С. Рибка, С. Ф. Артеменко, 
О. В. Ковтун // Агроном. – 2016 – № 4 (54) – С. 108-112. 

Одержані результати досліджень дають підставу констатувати, 

що виробництво зерна кукурудзи в умовах північного Степу можливе при її 

вирощуванні в короткоротаційних сівозмінах з використанням сої як 

попередника за підвищених доз мінеральних добрив відповідно діагностики 

ґрунту на фоні чизельного глибокого обробітку 
 

145. Шевченко М. Регіональні особливості кукурудзівництва на 

Дніпропетровщині / М. Шевченко, В. Рибка, Н. Ляшенко // 
Агроперспектива. – 2016. – № 4 (188). – С. 62-67. 

Агротехнологічні та організаційно-економічні заходи для підвищення 

ефективності виробництва зерна кукурудзи в Дніпропетровській області 
 

146. Федоренко Э. Почвенные гербициды и всхожесть кукурузы / 

Э. Федоренко, А. Алдошин, С. Кравец, М. Бернацкий // Зерно. – 2016. 

– № 2 (119). – С. 126-128. 
Установлено разнообразное влияние почвенных гербицидов и их доз 

на родительские формы гибридов кукурузы. Применение максимальных доз 
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некоторых препаратов снижало полевую всхожесть на 50 %. Подобраны 

гербициды для отдельных родительских форм, даны рекомендации по 

применению гербицидов на участках гибридизации кукурузы  

 

147. Цилюрик О. І. Система ґрунтозахисного мульчувального 
обробітку чорноземів Степу / О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник // Зерно. 

– 2016. – № 6 (123). – С. 48-56. 
Показано, що вимогам сучасного землеробства Степу найбільш 

повно відповідає система диференційованого за способами різноглибинного 

обробітку ґрунту в сівозмінах. Вона має бути ґрунтозахисною адаптованою 

до зональних умов, динамічною, енерго- вологозберігаючою, 

природоохоронною та враховувати фітосанітарний стан полів і потенціал 

культур, забезпечувати підвищення родючості і продуктивності ріллі 
 

148. Горбатенко А. К чему склоняется горох / А. Горбатенко, 
В. Судак, В. Чабан // Зерно. – 2016. – № 6 (123). – С. 84-87. 

Приведены результаты исследований эффективности базовых 

элементов технологии выращивания сортов гороха интенсивного типа, при 

его размещении на склонах различной экспозиции. Установлено, что в 

системе обработки почвы тяжелые культиваторы (КР-4,5; КПЭ-6Н; КРГ-

5) оборудованные плоскорезными лапами обеспечивают качественную 

очистку поля от многолетних сорняков, а для проведения зяблевой 

противоэрозионной обработки почвы лучше использовать чизельный 

рыхлитель (ПРН 31000). На смытых почвах при низкой обеспеченности 
питательными веществами фосфорные и калийные удобрения применяют из 

расчета полной потребности растений для получения запланированного 

урожая, а азотные – с учетом мобилизации почвенного азота и 

симбиотической фиксации его из воздуха. С экономической точки зрения 

горох целесообразнее размещать на склонах северной и северо-восточной 

экспозиции. При этом себестоимость зерна снижается на 23,8 %, а 

рентабельность производства достигает 101 % 
 

149. Горбатенко А. Азотные склонности: удобрение пшеницы на 

склонах / А. Горбатенко, В. Судак, В. Чабан, А. Горобец, Н. Судак // 
Зерно. – 2016. – № 10 (127). – С. 148-150. 

Приведены результаты исследований изучения минерального 

питания пшеницы озимой при выращивании на разноориентированных 

склонах крутизной 2,5-5°. Установлено, что на хорошо оструктуренных 

черноземах процессы мобилизации нитратов ускоряются при внесении до 

посева азотных удобрений на унавоженном фоне при интенсивных 

обработках в период парования. Оптимизацию азотного питания растений 

при нулевой обработке необходимо проводить путем локального внесения 

удобрений одновременно с посевом по результатам почвенной диагностики. 
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Подкормка изреженных посевов оправдана только на гербицидном фоне. 

Нормы внесения азотных удобрений корректируют исходя из генезиса 

эродированных почв и пространственной ориентации склоновых агросистем 
 

150. Горбатенко А. Как разумно использовать эродированные земли 

/ А. Горбатенко, А. Горобец, В. Судак, А. Бокун // Зерно. – 2016. – 
№11 (128). – С. 108-110. 

Показано, что урожайность зерна озимых колосовых культур и ее 

стабильность по годам в Степи обусловливаются соответствием почвенно-

экологических условий и технологий выращивания биологическим 

особенностям растений, главным из которых являются засухоустойчивость, 

способность выдерживать неблагоприятную зимовку (бесснежье, оттепели, 

сильные морозы, ледяную корку), устойчивость к полеганию, 

восприимчивость к улучшению агрофона  
 

151. Кирпа Н. От початков – до всходов / Н. Кирпа, Г.  Станкевич // 

Зерно. – Киев, 2017. – № 12 (129). – С. 162–165. 
Проанализировано влияние способов уборки, уборочной влажности, 

температурных режимов сушки на посевные качества и урожайные 

свойства семян гибридов кукурузы. С целью снижения  энергозатрат при 

сушке рекомендован способ уборки семенной кукурузы в зерне при влажности 

20-25 % в зависимости от гибридов с последующей сушкой при температуре 

нагрева семян 36-38°С. Уборка в зерне проводится только в случае 

достижения кондиционной всхожести и силы роста семян при холодном 

проращивании не менее 85% 
 

152. Кирпа Н. Я. Аэродинамическое сепарирование 

однокомпонентных семенных смесей на примере кукурузы / Н. Я. Кирпа, 
С. А. Скотарь, О. И. Лупитько, А. А. Рослик // Зернові продукти і 

комбікорми. – 2016. – № 2 (62). – С. 19-23. 
Установлено особенности аэродинамического сепарирования в 

процессе обработки семян, для которых проведена очистка и сформирована 

посевная группа. Его рекомендовано применять на первичном этапе для 

очистки семян, а на вторичном – для сортирования-калибрования более 

глубокое ситовое и гравитационное сепарирование на соответствующих 

машинах. На основании полученных данных разработана вариационная 
кривая аэродинамического распределения однокомпонентной смеси семян 
 

153. Козырь В. С. Резервы интенсификации производства говядины 

в степной зоне Украины / В. С. Козырь // Ефективне тваринництво. – 

2016. – № 4-5– С. 26-31. 
В статье научно обоснованы основные направления интенсификации 

отрасли: изучены хозяйственно-биологические особенности бычков 
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молочных, комбинированных и мясных пород, мясных типов и помесей, 

возможность их использования для увеличения производства говядины 
 

154. Козырь В. С. Резервы интенсификации производства говядины 

в степной зоне Украины (окончание. начало № 4-5) / В. С. Козырь // 

Ефективне тваринництво. – 2016. – № 6. – С. 10-14. 
 

155. Шевченко М. С. Система ґрунтозахисного мульчувального 
обробітку чорноземів степу / М. С. Шевченко, О. І. Цилюрик А. І. 

Горбатенко, В. М. Судак, В. П. Шапка // Посібник українського 

хлібороба : наук.-практичний зб. Українські чорноземи на початку 
третього тисячоліття. – 2016. – Т. 1. – С. 207-209. 

Доведено, що вимогам сучасного землеробства Степу найбільш 

повно відповідає система диференційованого за способами різноглибинного 

обробітку ґрунту в сівозмінах. Вона має бути адаптованою до зональних 

умов, динамічною, енерго-вологозбережною і природоохоронною та 

враховувати фітосанітарний стан полів і потенціал культур, забезпечувати 

підвищення родючості і продуктивності ріллі 
 

156. Шевченко М. С. Науково обґрунтовані сівозміни для зони 

Степу / М. С. Шевченко, О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник // Посібник 
українського хлібороба : наук.-практ. зб. Українські чорноземи на 

початку третього тисячоліття. – 2016. – Т. 1 – С. 221-224. 
Досліджені основні засади побудови науково обґрунтованих сівозмін 

для зони Степу. Приведені причини необхідності запровадження різно-

ротаційних сівозмін. Наводяться приклади сівозмін для господарств різної 

спеціалізації 

 

157. Черенков А. В. Забезпеченість чорноземів Степу 

мікроелементами та їх ефективність у технології вирощування 

зернових культур / А. В. Черенков, М. С. Шевченко, В. І. Чабан, 
О. Ю. Подобед // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. 

Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. –2016. – Т. 1. – 

С. 236-239. 
Дана оцінка забезпеченості ґрунтів північного Степу України 

валовими і рухомими формами мікроелементів (МЕ). Розраховано баланс МЕ 

у сівозміні за різних систем удобрення. Встановлено, що насичення сівозміни 
гноєм (12 т/га) сприяло формуванню позитивного балансу МЕ. Досліджено 

мікроелементний склад побічної продукції сільськогосподарських культур. 

Заробляння в ґрунт рослинних решток стерньових культур веде до 

скорочення дефіциту Co і Ni. Баланс біогенних елементів (Zn, Mn, Сu) 

утримується різко від’ємним. Залучення вегетативної маси кукурудзи і 

соняшника, поряд з соломою стернових культур, сприятиме скороченню 
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дефіциту балансу Zn, Cu, Mn на 22-58 %. Визначена ефективність 

мікродобрив в технології вирощуванні зернових культур та їх вплив на 

формування показників якості зерна 
 

158. Козечко В. Особливості перезимівлі та подальший догляд за 

посівами пшениці озимої / В. Козечко, О. Желязков, Ю. Безсусідня // 
Пропозиція. – 2016. – № 2. – С. 48-53. 

У статті висвітлено питання з вивчення особливостей перезимівлі 

та подальшого догляду за посівами пшениці озимої. Розглянуто особливості 

морозостійкості та зимостійкості пшениці озимої залежно від строків 

сівби, попередників, рівня мінерального живлення 
 

159. Желязков О. Фактори, що впливають на наливання зерна / 

О. Желязков // Пропозиція. – 2016. – № 7-8. – С. 60-66. 
У статті висвітлено питання з вивчення особливостей наливу зерна 

пшениці озимої залежно від погодних умов, а також від технологічних 

прийомів вирощування. Наведено параметри втрати вологи зернівкою 

пшениці озимої, динаміку наливу зерна  під впливом умов вирощування 
 

160. Черчель В. Ю. Стратегія вітчизняного виробництва кукурудзи 
в умовах зміни клімату / В. Ю. Черчель // Пропозиція. – 2016. – №7-8 

(251-252). – С. 69-73. 
В Україні внаслідок зміни клімату погодні умови у регіонах стануть 

майже однаковими, втім збільшуватиметься кількість років із аномальними 

явищами. У Степу посушливі умови посилюватимуться, що призведе до 

зменшення виробництва рослинницької продукції 
 

161. Черчель В. Ю. Вологість зерна кукурудзи під час збирання: 
формування, облік, значення / В. Ю. Черчель // Пропозиція. – 2016. – 

№9 (253). – С. 56-60. 
Вологість зерна під час збирання є однією з головних складових 

скоростиглості і сьогодні має важливе економічне значення. В умовах Степу 

вона вже у серпні часто знижується до 14%, що дає змогу господарствам 

заощаджувати на досушуванні зерна і сприяє формуванню попиту на 

скоростиглі гібриди 
 

162. Компанієць В. Економіка протруйників на озимій пшениці / В. 
Компанієць, О. Желязков, А. Кулик, О. Козельський // Пропозиція. – 

2016. – № 10 (254). – С. 88-92. 
У статті наведено результати досліджень з визначення економічної 

ефективності застосування різних протруйників насіння при вирощуванні 

пшениці озимої по різних попередниках 
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163. Кирпа М. Соя – пізнє збирання та обробка насіння / М. Кирпа // 

Пропозиція. – 2016. – № 11 (255). – С. 74-76. 
Подано особливості пізнього збирання сої  та встановлено його 

вплив на режими сушіння, вентилювання та зберігання насіння. У процесі 
сушіння рекомендовано витримувати нижчу на 5° С  температуру нагріву 

насіння порівняно із рекомендованою Інструкцією для зерносушарок, 

зниження вологості  за один пропуск через сушильну шахту має становити 

не більш 3-4 %. У процесі зберігання необхідно визначати вологість, 

температуру, колір, запах та ступень ураження мікрофлорою з метою 

попередження насіння сої від самозігрівання 
 

164. Баннікова К. Хвороби кукурудзи 2015 року, та прогноз їхнього 

поширення у 2016-му / К. Баннікова, М. Явдощенко // Кукурудза: від 
насіння до прибутку (спецвипуск Пропозиції). – 2016. – С. 35-38. 

На основі аналізу даних джерел світові втрати зерна кукурудзи 

внаслідок шкодочинної дії фітопатогенів становлять у середньому 9,4%, в 

Україні цей показник перебуває у межах 19-25% і більше Для запобігання 

поширення хвороб потрібен комплексний підхід і корегування захисних 

заходів. Проведення діагностики та фітосанітарного моніторингу 

патогенних організмів є обов’язковою умовою вдосконалення системи 

захисту рослин та вимогою для експорту зерна 
 

165. Баннікова К. Прогноз поширення шкідників кукурудзи на 

2016 рік / К. Баннікова, Т. Гирка // Кукурудза: від насіння до прибутку 
(спецвипуск Пропозиції). – 2016. – С. 39-43. 

Моніторинг фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських 

культур, зокрема кукурудзи, залишається складною, але необхідною 

роботою. Особливо актуальними обстеження на кукурудзі стають у зв’язку 

зі збільшенням експорту зерна. Так, за підсумками першого півріччя минулого 

року, 90% ввезеної в Китай кукурудзи – саме з України 
 

166. Кирпа М. Технології та техніка збирання і збереження зерна 

кукурудзи / М. Кирпа // Кукурудза: від насіння до прибутку 
(спецвипуск Пропозиції). – 2016. – С. 44-48. 

В технологіях необхідно враховувати такі технологічні показники, як 

підвищену збиральну вологість зерна, його схильність до механічного і 

теплового травмування, низьку стійкість під час зберігання. Кукурудза 

відрізняється тим, що збирання і обробка врожаю мають забезпечуватися 

матеріально-технічною базою, технологічно придатною для цієї культури 

залежно від її особливостей 
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167. Кирпа Н. Я. Семена: особенности определения качества и 

подготовка к севу / Н. Я. Кирпа // Хранение и переработка зерна. – 
2016. – № 2. – С. 23-26. 

Изложены правила определения показателей качества, которые 

характеризуют посевные свойства семян зерновых культур. Отмечены 

особенности отбора образцов от партий посевного материала, находящихся 

насыпью и упакованных в мешки. Для кукурузы, сорго, подсолнечника, сои 

рекомендован метод холодного проращивания семян, который более точно 

прогнозирует их  полевую схожесть и позволяет правильно рассчитать 

норму высева 
 

168. Шевченко М. С. Формування забур’яненості й урожайності 

зернових культур у рисовій сівозмінах / М. С. Шевченко, 
А. В. Поленок, С. М. Шевченко // Хранение и переработка зерна. – 

2016. – № 6-7 (203). – С. 36-38. 
Доведено, що способи основного обробітку ґрунту й азотно-

фосфорні добрива є ефективним фактором регулювання забур’яненості 

посівів і формування врожаю зернових культур у рисових сівозмінах у чекових 

зрошуваних системах 
 

169. Кирпа Н. Я. Новое оборудование для послеуборочной обработки, 
сушки и очистки семенной кукурузы / Н. Я. Кирпа, М. И. Мищенко // 

Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 6-7 (203). – С. 45-48. 
Разработано и испытано инновационное энергосберегающее 

оборудование для послеуборочной обработки и подготовки семян кукурузы в 

хозяйствах. Оборудование включает линию сушки с камерной сушилкой и 

линию очистки-сортирования-обогащения посевного материала, 

позволяющие получать высококачественный посевной материал гибридов 

кукурузы и их родительских компонентов, не прибегая к услугам 
кукурузообрабатывающих заводов 

 

170. Гасанова І. І. Шкодочинний вплив клопа-черепашки на якість 

зерна пшениці озимої та як захистити посіви / І. І. Гасанова // 
Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 8 (204). – С. 33-34. 

Виявлено вплив пошкодження зерна клопом-черепашкою на ряд 

технологічних показників зерна пшениці озимої (якість клейковини, сила 

борошна, об’єм хліба, седиментація борошна та ін.), на насіннєві 

властивості (маса 1000 зерен, енергія проростання, схожість). Надано 

практичні рекомендації щодо захисту посівів цієї культури 
 

171. Гасанова І. І. Як слід підготуватися до сівби пшениці озимої, 

щоб одержати зерно поліпшеної якості / І. І. Гасанова, А. С. Семенкова, 
М. В. Єрашова // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 10 (206). – С. 36-37. 
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Визначено систему заходів, які слід провести в період сівби пшениці 

озимої, щоб одержати зерно з підвищеними показниками якості 
 

172. Гасанова І. І. Продуктивність пшениці озимої залежно від 

попередників, удобрення та рівня вологозабезпечення в умовах 

Присивашшя / І. І. Гасанова, І. В. Костиря, М. А. Остапенко, І. В. Білозор // 
Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 10 (206). – С. 38–41. 

В статті наведено результати трирічних досліджень по виявленню 

особливостей формування продуктивності пшениці озимої при вирощуванні 

після попередника сорго на зерно в порівнянні з чорним паром залежно від 

запасів продуктивної вологи в ґрунті та удобрення посівів 
 

173. Гасанова І. І. Технологічні властивості композиційних сумішей 

із борошна пшениці і тритикале / І. І. Гасанова // Хранение и 
переработка зерна. – 2016. – № 11 (207). – С. 56-57. 

Досліджено закономірності змін деяких технологічних показників 

композиційних сумішей на основі пшеничного і тритикалевого борошна за 

різних співвідношень їхніх складових частин 
 

174. Агротехнологічна та економічна стратегія інноваційного 

розвитку виробництва зерна в Україні / В. С. Рибка, В. О. Компанієць, 

М. С. Шевченко, А. О. Кулик, О. А. Козак, О. Ю. Грищенко // 
Эксклюзивные технологии. – 2016. – № 1 (40). – С. 19-23. 

Стан та перспективи розвитку зернового господарства  в сучасних 

умовах господарювання різних природно-кліматичних зон України. 

Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності виробництва зернових 

культур на основі інноваційного розвитку 
 

175. Дудка Н. И. Высокое качество семян – гарантия высокого 

урожая / Н. И. Дудка, В. Ю. Черчель, А. М. Шевченко, С. С. Носов // 
AgroONE. – 2016. – № 2. – С. 6-9.  

Изложены материалы экспериментального подбора гидридов 

кукурузы различных групп спелости для почвенно-климатических условий 

Украины с учетом их генетических особенностей 
 

176. Клиша А. Горох волохатий / А. Клиша, О. Кулініч // The 

Ukrainian Farmer. – 2016. – №3 (75). – С. 68-72. 
Розглянуто питання технології вирощування гороху волохатого –  

нуту. Ця культура добре себе показує на Півдні й має високу цінність 

продукції  
 

177. Клиша А. Сочевиця стукає у двері / А. Клиша, О. Кулініч // The 
Ukrainian Farmer. – 2016. – №4 (76). – С. 72-74. 
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Стаття присвячена технології вирощування зернобобової культури з 

широким спектром цінних властивостей – сочевиці. За оцінками ФАО, ця 

культура у півтора-два рази перевищує за прибутковістю пшеницю. Українські 

виробники ще дуже мало вирощують сочевиці, тоді як її технологія доволі 

проста, в цілому майже не відрізняється від технології гороху 
 

178. Шевченко М. Зважений обробіток / М. Шевченко, С. Шевченко 

// The Ukrainian Farmer. – 2016. – № 5(77). – С. 18-20. 
В статті досліджено ступінь впливу різних чинників, від яких 

залежить ефективність систем обробітку ґрунту 
 

179. Цилюрик О. Ідеї для зупинки ерозії / О. Цилюрик, А. Горбатенко, 

В. Судак, Л. Десятник // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №5 (77). – С. 26-27. 
На базі багаторічних досліджень показаний вплив системи обробітку 

ґрунту, мульчування поверхні поля рослинними рештками і відповідної структури 

сівозміни на обмеження темпів ерозії в умовах північної частини Степу 
 

180. Дудка М. І. Мікродобрива й кукурудза / М. І. Дудка, 

О. М. Шевченко // The Ukrainian Farmеr. – 2016. – №5 (77). – С.68-69. 
Вивчено міру впливу мікроелементних препаратів на продуктивність 

кукурудзи на фоні азотного добрива та без нього 
 

181. Горбатенко А. Жито в Степу / А. Горбатенко, В. Судак, 

В. Чабан, Л. Десятник, Н. Судак // The Ukrainian Farmеr. – 2016. – №8 

(80). – С. 70. 
Наведені результати вивчення різних за енергомісткістю технологій 

вирощування жита озимого й пшениці озимої за розміщення посівів на схилах 

2,5-3°. Встановлено, що на еродованих чорноземах, за розміщення після 

непарових попередників висока зимостійкість жита, невибагливість до 
родючості ґрунту й щільне покриття дозволяє зменшити витрати на 

добрива, насіння та засоби боротьби з бур’янами. Заміна пшениці на жито 

за вирощування після кукурудзи залежно від фону удобрення дає можливість 

одержати додатково 0,13-1,23 т/га продовольчого зерна та знизити його 

собівартість 
 

182. Шевченко М. Зберегти силу чорнозему / М. Шевченко, 

Л. Десятник, С. Шевченко // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №9 (81). – 

С. 48-50. 
Показані складові ефективної експлуатації орних земель з метою 

отримання високого урожаю вирощуваних культур і регулювання механізмів 

підвищення родючості на основі акумуляції атмосферного азоту та 

накопичення органічної речовини ґрунтів. Встановлено, що рекомендовані 

технології використання сидеральних культур в пару і пожнивних посівах в 

умовах степової зони на основі диференційованої системи обробітку ґрунту 
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дозволяють ефективно регулювати родючість ґрунтів і продуктивність 

сівозмін 
 

183. Кирпа М. Підготовка посівного матеріалу / М. Кирпа, 

М. Міщенко // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №9 (81). – С. 112-115. 
Спроектовано нову механізовану лінію для очищення-сортування 

насіння зернових, зернобобових та олійних культур. Лінія включає 

зерносепаратори ситової та повітряної дії, обладнання для фасування 

посівних норм, норії для переміщення готової продукції і відходів. 
Продуктивність лінії складає 4 (8) т насіння за годину залежно від числа 

технологічних операцій.  В процесі  обробки на лінії виключається будь-яке 

травмування насіння, його схожість складає 94-98 % за стандартним 

пророщуванням 
 

184. Кирпа М. Закладання пізніх на зберігання / М. Кирпа // The 

Ukrainian Farmer. – 2016. – № 11(83). – С. 94-96. 
Наведено правила виконання основних технологічних операцій з 

післязбиральної обробки соняшнику і кукурудзи – очищення, сушіння, 

вентилювання, зберігання. Рекомендовано регламент очищення 

свіжозібраного врожаю, температурні режими сушіння у сушарках 
прямоточних і рециркуляційних, норми охолодження зерна кукурудзи та  

насіння соняшника 
 

185. Парова пшениця / А. Горбатенко, В. Судак, І. Гасанова, Н. Судак, 

В. Шапка // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №11 (83). – С. 72-76. 
Досліджено, за яких умов можна отримати найвищу врожайність і 

найкращу якість зерна озимої пшениці, висіяної по чистому пару 

 

186. Шевченко М. Принцип диференціації / М. Шевченко, Л. Десятник, 
С. Шевченко // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №12 (84). – С. 62-64. 

За даними досліджень показано, що позитивні результати від 

нульового обробітку слід очікувати за нетривалого застосування в сівозміни 

у зволожені роки на родючих ґрунтах (вміст гумусу в орному шарі понад 4%), 

після кукурудзи та соняшнику під ранні ярі, в разі вирощування озимої 

пшениці по непарових попередниках, а також проміжних культур. Пряма 

сівба доцільна на мілко та поверхнево оброблених фонах, особливо якщо на 

полі залишилася товарна частина врожаю. Основний принцип побудови 

системи основного обробітку ґрунту має базуватися на диференціації, яка 
дозволить нівелювати негативні аспекти в агроценозах 

сільськогосподарських культур 
 

187. Кирпа М. Додати насінню віку / М. Кирпа // The Ukrainian 

Farmer. – 2016. – №12 (84). – С. 118-120. 
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 В статті визначено режими зберігання посівного матеріалу 

кукурудзи, які забезпечують найкраще збереження схожості насіння 

протягом тривалого періоду 

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

188. Димчя Г. Г. Значение отдельных фракций протеина в рационах 
кормления высокопродуктивных коров / Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко // 

Современные тенденции развития аграрного комплекса: материалы 

Международной научно-практической конференции посвященной  
25-летию Прикаспийского НИИ аридного земледелия (29 февраля 2016 г.) 

[электронный сборник статей]. – Соленое Займище, 2016. – С. 978-982. 
Приведены данные о влиянии расщепляемого и нерасщепляемого 

протеина в рационах коров на конверсию энергии и протеина в энергию и 

белок молока в первой трети лактации. Установлено, что в рационах 

высокопродуктивных коров соотношение расщепляемых и нерасщепляемых 

фракций сырого протеина существенно влияют на степень их конверсии. Так 

повышенный на 8 %, по сравнению с нормой, уровень расщепляемого 

протеина в рационе коров с суточным удоем 22-28 кг молока снижает на 
10 % степень конверсии протеина рациона в белок молока 
 

189. Халак В. И. Активность аминотрансфераз сыворотки крови 

молодняка свиней с разным качественным составом мышечной ткани / 

В. И. Халак // Современные тенденции развития аграрного комплекса : 

материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 25-летию Прикаспийского НИИ аридного земледелия 

(29 февраля 2016 г.) [электронный сборник статей]. – Соленое 

Займище, 2016. – С. 1109-1111. 
В статье приведены результаты исследований активности 

аминотрансфераз сыворотки крови молодняка свиней с разным  
качественным составом мышечной ткани. Достоверные коэффициенты 

парной корреляции установлено между активностью  

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и  рН мышечной ткани (r=0,446; tr=2,34, 

В>0,95), а также активностью АлАТ и содержанием фосфора (r=0,388; 

tr=1,97, В>0,90) 
 

190. Халак В. И. Уровень фенотипической консолидации признаков 

воспроизводительных качеств свиноматок различного экогенеза / 

В. И. Халак // Современные тенденции развития аграрного комплекса : 
материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию Прикаспийского НИИ аридного земледелия 
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(29 февраля 2016 г.) [электронный сборник статей]. – Соленое 

Займище, 2016. – С. 1113-1116. 
Приведены результаты исследований воспроизводительных качеств 

свиноматок крупной белой породы французского и английского 
происхождения, определено племенную ценность животных и критерии их 

отбора по индексу BLUP, а также уровень фенотипической консолидации 

указанных признаков 
 

191. Халак В. И. Концентрация общих липопротеидов сыворотки 

крови молодняка свиней и их связь с физико-химическими свойствами 

и химическим составом мышечной ткани / В. И. Халак // Современное 
экологическое состояние природной среды и научно-практические 

аспекты рационального природопользования : материалы 

І Международной научно-практической интернет конференции 

(29 февраля 2016 г.) [электронный сборник статей]. – Соленое 
Займище. – С. 3340-3345. 

В статье приведены результаты исследований концентрации общих 

липопротеидов в сыворотке крови, физико-химических свойств и 

химического состава (содержания жира) мышечной ткани молодняка 

свиней. Установлено, что концентрация общих липопротеидов в сыворотке 

крови молодняка свиней крупной белой породы колеблется от543,66 до 963,42 

мг % (Сv=15,51%). Коэффициент парной корреляции между  концентрацией 

общих липопротеидов в сыворотке крови и качественными показателями 

мышечной ткани колеблется в пределах от −0,240±0,2070 (концентрация 
общих липопротеидов × содержание жира) до +0,385±0,1968 (концентрация 

общих липопротеидов × влагоудерживающая способность мышечной ткани) 
 

192. Goncharov Yu. A. Allelic variations for key provitamine A gene in 

maize / Yu. A. Goncharov, K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova // 

58th Annual Maize Genetics Conference (17-20 March 2016, Hyatt 
Regency, Jacksonville, Florida). – 2016. – P.99. 

Висвітлені результати аналізу двох поліморфних сайтів гену lcyE 

(SNP216 та 3’indel) та поліморфізм гену crtRB1 на 3'TE-кінці. Аналіз зразків 

жовтої кукурудзи виявив поліморфізм crtRB1-3'TE 
 

193. Derkach K. V. Factors affecting on the ratio of types of 

morphogenic in vitro in different maize heterotic group / K. V. Derkach, 

O. E. Abraimova, T. M. Satarova, Yu. A. Goncharov // 58th Annual Maize 
Genetics Conference (17-20 March 2016, Hyatt Regency, Jacksonville, 

Florida). – 2016. – P.176. 
Оцінено вплив таких факторів як концентрація сахарози у 

середовищі для калусогенезу та різновид фізіологічно активних речових у 
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середовищі для регенерації на тип морфогенезу в культурі in vitro у різних 

гетерозисних груп кукурудзи 
 

194. Коваленко Т. Оцінка показників росту свиней у ранньому 

онтогенезі з використанням алометричних функцій / Т. Коваленко, 

В. Халак // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 
глобалізації : матеріали XII Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (30-31 березня 2016 р.). – Переяслав-

Хмельницький, 2016. – С. 346-349. 
В статті наведено результати досліджень показників росту 

молодняку свиней великої білої породи у ранньому онтогенезі. Встановлено, 

що м’ясо і кістки характеризуються високою інтенсивністю формування в 

ранньому онтогенезі. Від’ємне значення коефіцієнту алометричного рівняння 

(=−0,309 - −0,020) свідчить, що з віком питома вага м’яса і кіcток в туші 

зменшується 
 

195. Гайдаш О. Л. Реакція тесткросів скоростиглих самозапилених 

сімей кукурудзи (Zea mays L.) на різні умови волого забезпечення / 

О. Л. Гайдаш, В. Ю. Черчель // Селекція, генетика та технологія 
вирощування сільськогосподарських культур : матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та 

спеціалістів (21 квітня 2016 р.). – Центральне, 2016. – С. 121-122. 
Проаналізовано морфо-біологічні показники 345 тесткросів 

отриманих від схрещування 194 інбредних сімей з трьома тестерами : двома 
сестринськими гібридами – Крос 267С (плазма Ланкастер х Лаукон), Крос 

290С (плазма Ланкастер) – і лінією ДК 247 (плазма Змішана). Встановлено 

реакцію досліджуваних тесткросів на зміну агрометеорологічних умов 

вирощування. Також виділено зразки за комплексом цінних господарських 

ознак 
 

196. Чабан В. І. Гумусовий стан чорноземів степової зони за тривалого 

застосування добрив у сівозміні / В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // 

Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в 
сільськогосподарському виробництві: зб. тез Міжнародної наук.-практ. 

конф. (27-28 квітня 2016 р.). – К. : ЦП «КОМПРИНТ, 2016. – С. 130-132. 
Узагальнено результати досліджень по вивченню гумусового стану 

чорноземів північного Степу України за тривалого застосування добрив в 

інтенсивних сівозмінах. Встановлено, що за рахунок органічних добрив 

створюються умови для стабілізації та відновлення вмісту гумусу. 
Насичення сівозмінної площі гноєм в межах 7,5-12,0 т/га сприяло підвищенню 

вмісту органічної речовини на 0,25-0,46 %. Підтвердженням цього є 

позитивний баланс гумусу. Застосування мінеральної системи удобрення 

майже не впливало на вміст гумусу, а його балансу формувався від’ємним. 
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Заробляння у ґрунт побічної продукції ранніх ярих культур, частка яких у 

структурі сівозміни становить 50 %, створювало умови формування слабо 

позитивного балансу гумусу, що сприяє його збереженню 
 

197. Аналіз мікросателітних локусів кукурудзи / Ю. О. Гончаров, 

К. В. Деркач, С. В. Галацан, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова // 
Біотехнологія : звершення та надії : V Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  

(12-13 травня 2016 р.). – К. : НУБіП, 2016. – С. 101-102. 
Проведено аналіз мікросателітних локусів ліній кукурудзи селекції ДУ 

Інститут зернових культур за 6 SSR-маркеріами (phi022, phi034, phi062, 

phi073, phi079 та phi085). Встановлено, що середнє значення індексу 

поліморфності для досліджуваних маркерів було на рівні 0,65, що свідчить 
про доцільність використання обраної панелі маркерів молекулярно-

генетичного аналізу досліджуваних ліній кукурудзи 
 

198. Khalak V. І. Fattening and meat internalss pigs of different 

genealogical lines and level them fenotypical of consolidation / V. І. 

Khalak, V. М. Volocshuk, K. F. Pocherniaev, A. V. Khavturina // 

Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку 
тваринництва в Україні : матеріали науково-практичної конференції, 

присвяченої 80-річчю від дня народження проф. Свєженцова А. І. (12-

13 травня 2016 р.). – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-12. 
The article shows the results of studies on fattening and meat qualities of 

young pigs of large white breed of different genealogical lines, and the calculated 

ratio phenotype consolidation on the grounds of middle and high-levels of 

inheritance (h2). It is established that the consolidation genotype coefficients K1 

and K2 for fat and meat qualities of young pigs of large white breed genealogical 

lines of Chyngiz and Slavutych range from -0,212 to +0,634 
 

199. Гуменний В. Д. Чинники молочної продуктивності корів і 

шляхи її підвищення / В. Д. Гуменний, О. Ю. Ємець, В. В. Гумен // 

Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку 
тваринництва в Україні : матеріали науково-практичної конференції, 

присвяченої 80-річчю від дня народження проф. Свєженцова А. І.  

(12-13 травня 2016 р.). – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 34-36. 
Обґрунтовано необхідність і можливість удосконалення та 

ефективного використання генофонду вітчизняної червоної степової породи 

великої рогатої худоби на основі запровадження сучасних аналітичних 

підходів з визначення специфіки закономірностей розвитку породи у процесі 

генезису та селекційно-генетичних, імуногенетичних, біологічних її 

особливостей 
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200. Дімчя Г. Г. Фракційний склад структурних вуглеводів зеленої 

маси та зерна сої / Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Інноваційні 
технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні 

: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від 

дня народження проф. Свєженцова А. І. (12-13 травня 2016 р.). – 

Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 40-41. 
Експериментально визначено, що за вмістом важкоперетравних 

фракцій вуглеводів в зеленій масі окремі сорті сої в досліді відрізняються в 

1,6 разів. В зерні сої кількість нейтрально-детергентної та кислотно-

детергентної клітковини менше в середньому в 3 рази у порівнянні з їх 

кількістю в зеленій масі рослин 
 

201. Халак В. І. Тривалість життя, рівень адаптації та 

продуктивність  свиней породи ландрас зарубіжної селекції в умовах 

степу України / В. І. Халак // Інноваційні технології годівлі на 
сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні : матеріали науково-

практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження 

проф. Свєженцова А. І. (12-13 травня 2016 р.). – Херсон : Грінь Д.С., 
2016. – С. 109-112. 

Наведено результати досліджень показників росту ремонтних 

свинок породи ландрас французької селекції, показники відтворювальної 

здатності свиноматок та рівень їх адаптації, а також визначено критерії 

відбору високопродуктивних тварин за інтенсивності формування (∆t) 
 

202. Халак В. І. Вміст загального білка та його зв'язок з фізико-

хімічним складом м’язової тканини молодняку свиней / В. І. Халак, 
Т. С. Коваленко, Ю. М. Луник, О. М. Бордун // Інноваційні технології 

годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні : 

матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від 

дня народження проф. Свєженцова А. І. (12-13 травня 2016 р.). – 
Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 113-116. 

Наведено результати досліджень деяких показників інтер’єру 

молодняку свиней, фізико-хімічного складу м’язової тканини, розраховано 

рівень кореляційних зв’язків між ознаками. Встановлено, що зразки 

найдовшого м’яза спини тварин піддослідної групи за основними фізико - 

хімічними показниками належать до високої (8,4-20,8%%) та нормальної 

якості (79,1-83,2%). Максимальний показник коефіцієнта кореляції 

встановлено за наступною парою ознак: вміст загального білка × рН - 

+0,291±0,2040, tr=1,43 
 

203. Халак В. І. Рівень фенотипної консолідації  ознак 
відтворювальної здатності виноматок великої білої породи різної 
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племінної цінності / В. І. Халак, Л. П. Гришина, О. М. Бордум // 

Передові технології-запорука сталого розвитку в галузі рослинництва : 
зб. наук. праць Всеукраїнської інтернет-конференції (19 травня 2016 

р.). – Полтава, 2016. – С. 94-96. 
У статті наведено результати досліджень показників власної 

продуктивності ремонтних свинок, визначено їх племінну цінність (за 

методом BLUP), та рівень фенотипної консолідації за ознаками 

відтворювальної здатності 
 

204. Гончаров Ю. О. Молекулярно-генетичний аналіз сорго зернового 
(Sorghum bicolor (L.) Moench) вітчизняної селекції / Ю. О. Гончаров, 

К. В. Веселянська, Т. М. Сатарова // Наукові, прикладні та освітні 

аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів : 

матеріали XII конференції молодих вчених (19-20 травня 2016 р.). – К., 
2016. – С. 60-61. 

Проведено ДНК-аналіз сорго зернового вітчизняної селекції на основі 

мікросателітних маркерів. Встановлено високий рівень поліморфізму 

досліджуваних зразків, що вказує на широку генетичну базу для добору форм, 

перспективних для використання в степовій зоні України 
 

205. Бебех А. В. Оцінка самозапилених ліній при селекції гібридів 

кукурудзи стійких до стресових умов північного степу України / 
А. В. Бебех // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 

(25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 5-6. 
Вирішення питань впливу дефіциту вологи та високих температур є 

необхідною умовою для забезпечення високих та стабільних врожаїв. 

Проведено оцінку та добір 80 інбредних ліній кукурудзи генерацій S5-S7 

генеративних плазм (Iodent, Lancaster, BSSS, Lancaster х ВSSS та Змішаної) за 

основними показниками для селекції стрестолерантних гібридів до умов 

Степу України 
 

206. Бондарь Т. М. Комбінаційна здатність кращих ліній кукурудзи 

та самозапилених сімей S2-S5 плазми Айодент / Т. М. Бондарь // Роль 
наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 7-8. 
Наведені результати аналізу тест кросів константних ліній та 

самозапилених сімей S2-S5 отриманих на базі простих, подвійних та 
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восьмилінійних сестринських гібридів плазми Айодент з високими значеннями 

ефектів ЗКЗ відносно ознаки “врожайність зерна” 
 

207. Борисова В. В. Маркери однонуклеотидного поліморфізму 

ДНК у селекції рослин / В. В. Борисова, Т. М. Сатарова // Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 
аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 8-9. 
Розглядається застосування сучасного методу генетичного аналізу – 

визначення однонуклеотидного поліморфізму у селекції рослин. Наведена 

порівняльна характеристика ефективності різних ДНК-маркерів, а також 

області застосування методу і отримані практичні результати у ряду 

сільськогосподарських культур 
 

208. Гончаров Ю. О. Дослідження алельного стану гена crtRB1-3TE 

кукурудзи (Zea mays l.) для підвищення концентрації ß-каротину в 

зерні / Ю. О. Гончаров // Роль наукових досліджень в забезпеченні 
процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-
ЛТД, 2016. – С. 16-17. 

З метою підвищення ефективності селекційного процесу кукурудзи 

на підвищений вміст β-каротину у зерні був проведений молекулярно-

генетичний аналіз алельного стану гена crtRB1-3'TE 
 

209. Деркач К. В. Оцінка ефективності генетичної трансформації 

незрілих зародків кукурудзи за дії гербіцидного навантаження / 

К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова, Т. О. Тишковська // 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 
травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 18-19. 

Надано оцінку генетично трансформованим незрілим зародкам в 

процесі культивування за дії гербіцидного навантаження та розглянуто їх 

основні показники росту та розвитку 
 

210. Кирпа М. Я. Якість насіння кукурудзи залежно від її 

післязбиральної обробки / М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь // Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 
аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-
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практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 20-21. 
Охарактеризовано вплив технологічних процесів післязбиральної 

обробки в умовах типового кукурудзо обробного заводу на якість насіння 
гібридів і самозапилених ліній кукурудзи. Виявлено особливості обробки 

окремих гібридів. Запропоновано заходи модернізації на заводі та нове 

зерноочисне обладнання 

 

211. Кирпа М. Я. Якість та особливості сушіння насіння 

батьківських форм гібридів кукурудзи / М. Я. Кирпа, О. В. Гладкий // 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 
травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 21-22. 

Висвітлено технологічні властивості батьківських компонентів 

гібридів кукурудзи та їх вплив на якість насіння. Наведено параметри 

сушіння залежно від збиральної вологості, термостійкості та 

температурних режимів насіння самозапилених ліній сучасних гібридів 

кукурудзи 
 

212. Кирпа М. Я. Стан та перспективи енергозаощадження у 

технологіях сушіння насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, В. О. Кулик // 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 

травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 23-24. 
Наведено аналіз відомих методів енергозаощадження у процесі 

сушіння насіння кукурудзи в камерних кукурудзо сушарках СКП. Встановлено 

техніко-економічні показники роботи сушарок у режимах 

енергозаощадження, а також показники якості насіння. Висвітлено 

принципово новий напрямок енергозаощадження за рахунок використання 

рослинних видів палива 
 

213. Клиша А. І. Створення нового вихідного селекційного 

матеріалу зернобобових культур з підвищеними адаптивними 
властивостями / А. І. Клиша, О. О. Кулініч // Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 
Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 28. 
 Проведені індивідуальні добори елітних рослин переважно з 

гібридних популяцій третього покоління за ознаками, що тісно корелюють з 
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урожайністю: продуктивною кущистістю, числом плодоносних вузлів на 

рослині, кількістю і масою бобів, кількістю і масою насіння з рослини. Для 

подальшої селекції виділені цінні генотипи і їх гібридні комбінації 
 

214. Купар Ю. Ю. Оцінка per se інбредних ліній кукурудзи різних 

зародкових плазм / Ю. Ю. Купар // Роль наукових досліджень в 
забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 

Нілан-ЛТД, 2016. – С. 28-29. 
Отримання стабільних врожаїв зерна інбредних ліній перш за все 

залежить від їх генетичного потенціалу. Від зернової продуктивності та 

стабільності її вираження у батьківських форм залежить виробниче 

життя гібридів, бо саме вона визначає ефективність насінництва 

майбутнього гібриду 
 

215. Плотка В. В. Добір кременистих ліній S3-S5 за зерновою 

продуктивністю тестерних гібридів / В. В. Плотка // Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 
виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 

Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 31-32. 
Дана оцінка добру кременистих ранньостиглих сімей S3-S5 при 

порівнянні із вихідними константними кременистими лініями ДК 273, 
ДК 959, ДК 357А, ДК 204, ДК 206, ДК 720 та оцінка врожайності їх 

тесткросів порівняно до гібридів стандартів Оржиця 237МВ та 

Дніпровський 181СВ 
 

216. Псьолова А. О. Оцінка вмісту антоціанів у зерні кукурудзи / 

А. О. Псьолова, К. В. Деркач, Т. М. Сатарова, А. А. Лушпій // Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 
аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 33-34. 
Проведено оцінку вмісту антоціанів у зерні кукурудзи різного 

кольору. Встановлено вміст ціанідіну, пеларгонідіну, пеонідіну, мальдівіну і 

дельфінідіну у зерні кукурудзи 
 

217. Рябченко Е. М. Перспективи використання подвоєнно-

гаплоїдних ліній плазми Lancaster / Е. М. Рябченко, О. П. Рябченко // 

Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 
розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 
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науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 

травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 34-35. 
Представлені результати вивчення врожайності зерна 99 

тесткросів гібридів кукурудзи створених на базі 29 подвоєних гаплоїдних і 
чотирьох вихідних інбредних ліній. За отриманими даними виділено гібриди 

кукурудзи з високою врожайністю зерна в різних умовах вологозабезпечення. 

Окремо виявлено лінію Дга6016 з високою загальною комбінаційною 

здатністю (ЗКЗ) за врожайністю зерна, яка також характеризувалась 

високою врожайністю зерна per se та стабільністю її прояву за роками 
 

218. Середа В. І. Економічна ефективність вирощування нових 

гібридів комбінацій цукрового сорго / В. І. Середа // Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 
виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 

Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 36. 
Розглянуто переваги цукрового сорго в якості біоенергетичної 

культури в створенні стабільної сировинної бази. Приведені технології 

вирощування цукрового сорго,  виходячи з яких постають завдання для 

селекції. Визначений напрям селекційних розробок для забезпечення потреб 

суспільства сировиною з мінімальними  енергетичними витратами. Оцінено 

перспективні гібридні комбінації цукрового сорго 
 

219. Федько М. М. Період сходи-цвітіння тесткросних гібридів 

отриманих на базі ранньостиглих ліній плазми Айодент / М. М. Федько, 

Л. А. Ільченко, О. В. Абельмасов // Роль наукових досліджень в 
забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 
Нілан-ЛТД, 2016. – С. 38-39. 

Наведені попередні результати досліджень з адаптації вихідного 

матеріалу спорідненого з генетичною плазмою Айодент до умов степової 

зони України. Проведено морфобіологічна оцінка самозапилених сімей та їх 

тесткросів 
 

220. Черчель В. Ю. Комбінаційна цінність самозапилених сімей S5 

кукурудзи (Zea mays l.) змішаної зародкової плазми / В. Ю. Черчель, 
О. Л. Гайдаш // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. 
– С. 39-40. 
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Наведено результати оцінки за загальною (ЗКЗ) та специфічною 

(СКЗ) комбінаційною здатністю нового вихідного матеріалу змішаної 

зародкової плазми. Виділено цінні самозапилені лінії кукурудзи. Визначено 

перспективи використання виділеного матеріалу в подальшій роботі 
 

221. Бенда Р. В. Вплив мікродобрив на формування зимостійкості 

рослин ячменю озимого / Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко // Роль 
наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 
2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 43-44. 

Досліджено вплив мікродобрив на формування зимостійкості рослин 

ячменю озимого. Встановлено, що застосування мікродобрив Реаком-С зерно 

і Реаком-С на амінокислотах як при передпосівній обробці насіння так і при 

позакореневому підживленню рослин ячменю озимого шляхом обприскування 

в фазі осіннього кущення сприяє отриманню оптимальних параметрів 

розвитку рослин в осінній період вегетації і підвищенню їх зимостійкості 
 

222. Березовський С. В. Продуктивність кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від строків їх збирання / С. В. Березовський // Роль 
наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 44-46. 
Проведено дослідження з виявлення оптимальних строків 

механізованого збирання гібридів кукурудзи різних груп стиглості. В 

результаті досліджень установлено оптимальні строки для механізованого 

збирання гібридів кукурудзи різних груп стиглості, а також їх вплив на 

вологість, пошкодженість та якісні показники зерна 
 

223. Горщар О. А. Розвиток шкідливих організмів у сучасних 

системах зберігання зерна та визначення максимальної кратності 

обробок хімічними препаратами / О. А. Горщар // Роль наукових 
досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 
Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 52-53. 

Встановлені особливості розповсюдження, видовий склад шкідників 

запасів зерна та їх шкідливість залежно від типу зерносховищ, умов, 

способів його зберігання в господарствах Дніпропетровської та Одеської 

областей. З’ясована максимально можлива кратність обробок хімічними 

препаратами, що рекомендовані проти шкідників запасів 
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224. Груздева О. В. Новий інгібітор нітрифікації / О. В. Груздєва, 

О. С. Матросов, Ю. О. Гончаров // Роль наукових досліджень в 
забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 

Нілан-ЛТД, 2016. – С. 53-54. 
 Розроблено нові інгібітори нітрифікації та визначено їх склад. 

Досліджено умови проведення синтезу, способу приготування комплексів. 

Запропоновано використання мікроелементів для проведення сумісного 

синтезу триазолу з мінеральними добривами 
 

225. Десятник Л. М. Залежність урожайності та волого-

забезпеченності посівів пшениці озимої від попередників та системи 

удобрення в сівозмінах південно-східної частини Степу / Л. М. Десятник, 
Д. А. Коцюбан // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 
спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. 

– С. 54-55. 
Наведені результати вивчення впливу попередників і системи 

удобрення ґрунту на вологозабезпеченість посівів, коефіцієнт волого-

споживання та урожайність пшениці озимої при розміщенні її в 7-пільних 

сівозмінах після чорного пару, еспарцету на один укіс, гороху та кукурудзи на 

силос 
 

226. Дудка М. І. Резерви збільшення рослинного білка в північному 
Степу України / М. І. Дудка // Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 
Нілан-ЛТД, 2016. – С. 55-57. 

Проаналізовано вплив добору видового складу сумісних 

агрофітоценозів, норм висіву насіння і співвідношення компонентів, строків 

та способів сівби, удобрення на їх продуктивність при вирощуванні на 

зелений кормів богарних умовах північного Степу України. За результатами 

багаторічних досліджень визначено найбільш доцільні заходи підвищення 

рівня урожайності та якісних показників корму таких посівів 
 

227. Єрашова М. В. Вплив екстремальних посушливих умов 
осінньої вегетації на ріст і розвиток рослин пшениці озимої після 

різних попередників / М. В. Єрашова // Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 
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України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 
Нілан-ЛТД, 2016. – С. 57-58. 

Досліджено біометричні показники і надземну масу 100 абсолютно 

сухих рослин пшениці озимої по чорному пару та після ячменю ярого за 

посушливих умов осінньої вегетації 
 

228. Кравець С. С. Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість 

насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи / С. С. Кравець // 

Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 
розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 

травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 65-67. 
Встановлена специфічна реакція насіння батьківських компонентів 

гібридів кукурудзи, різних за генетичною основою, на ґрунтові гербіциди та 
дози їх внесення. Визначені гербіциди та їх дози, які можна застосовувати на 

кожному з батьківських компонентів, що вивчався 
 

229. Кулик І. О. Формування зернової продуктивності вівса 

голозерного в північному Степу України / І. О. Кулик // Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 
виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 

Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 67-68. 
Викладені результати досліджень з формування продуктивності 

вівса голозерного. Встановлено, що найбільша врожайність вівса голозерного 

формується після попередника кукурудза МВС на фонах N20P20K20 (3,24 т/га) 

та N40P40K40 (3,39 т/га) у варіанті з підживленням N30 та обприскування 
вегетуючих рослин мікродобривом реаком-СР-зерно наприкінці фази кущіння 
 

230. Мамєдова Е. І. Вплив біопрепаратів на продуктивність ячменю 

ярого в умовах північного Степу / Е. І. Мамєдова, А. Д. Гирка // Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 

2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 70. 
Викладено результати експериментальних досліджень з виявлення 

впливу біопрепаратів на зернову продуктивність рослин ячменю ярого в 

Північному Степу України 
 

231. Носов С. С. Біометричні показники рослин кукурудзи залежно 
від ефективності комплексних заходів контролювання забур’яненості 
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посівів / С. С. Носов // Роль наукових досліджень в забезпеченні 

процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України : 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-

ЛТД, 2016. – С. 71-72. 
Проаналізовано вплив комплексних заходів контролювання 

забур’яненості посівів на біометричні показники рослин кукурудзи в богарних 

умовах північного Степу України. За результатами трьох років проведення 
досліджень визначено найбільш доцільні заходи контролювання 

забур’яненості посівів цієї культури 
 

232. Педаш О. О. Вплив основних технологічних елементів 

вирощування пшениці озимої на зернову продуктивність після ріпаку 

озимого в умовах Степу / О. О. Педаш, Ю. М. Прядко, І. В. Білозор // 

Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 
розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 

травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 73-74. 
Досліджено вплив строків сівби та норм висіву насіння на 

формування зернової продуктивності пшениці озимої висіяної після ріпаку 

озимого в умовах Степу України 
 

233. Педаш Т. М. "Чорний зародок" насіння та його зв’язок з рівнем 

розвитку кореневих гнилей пшениці озимої / Т. М. Педаш, Т. В. Гирка 

// Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 

травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 74-75. 
Наведені результати досліджень з визначення поширеності «чорного 

зародка» насіння пшениці озимої та виявлення його збудників в умовах 

північного Степу Встановлено, що поширеність «чорного зародка» не 

залежить від рівня розвитку кореневих гнилей 
 

234. Судак В. М. Ефективність різних способів основного обробітку 
ґрунту та удобрення під соняшник в умовах північного Степу України 

/ В. М. Судак // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. 

– С. 78-79. 
Наведено вирішення наукової задачі, що полягає у вдосконаленні 

технологічної системи мульчувального обробітку ґрунту та удобрення при 
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вирощуванні соняшнику після пшениці озимої в умовах північної частини 

Степу України з метою ресурсо- та волого збереження, отримання високої 

урожайності олійної культури 
 

235. Цилюрик О. І. Ріст і розвиток рослин ячменю ярого залежно 

від обробітку ґрунту та удобрення в Степу / О. І. Цилюрик, 
В. П. Шапка // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. 
– С. 82-83. 

Доведено, що застосування полицевої оранки та чизелювання при 

вирощувані ячменю ярого дає можливість отримати максимальні показники 

біометричних вимірювань рослин, елементів структури врожаю і 

врожайності зерна на відміну від дискового обробітку ґрунту, де вони 

істотно знижувались 
 

236. Семенкова А. С. Формування клейковини в зерні та показників 

седиментації борошна нових сортів пшениці озимої залежно від 
азотних підживлень / А. С. Семенкова // Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 

Нілан-ЛТД, 2016. – С. 85-87. 
В умовах Північного Степу після ячменю ярого досліджено 

особливості формування клейковини в зерні та показників седиментації 

борошна сортів пшениці озимої Благодарка одеська та Златоглава залежно 

від строків проведення азотних підживлень 
 

237. Денисюк О. В. Вік першого отелення телиць залежно від їх 
етологічних особливостей / О. В. Денисюк, Т. В. Маршалкіна // Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 
2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 91-92. 

Наведено результати досліджень відтворювальної здатності 

телиць залежно від елементів поведінки. Встановлено високий кореляційний 

зв’язок (r=0,712) між віком першого отелення та індексом функціональної 

активності рухових дій 
 

238. Дімчя Г. Г. Ефективність годівлі ремонтних телиць за новими 

нормами / Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Роль наукових досліджень 
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в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 

Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 92-93. 
Наведені порівняльні дані про ефективність використання поживних 

речовин раціону телицями української червоної молочної породи в період 

вирощування з 7-го по 15-й місяць та рівень конверсії енергії і протеїну 

кормів в енергію та білок приросту при різних рівнях годівлі 
 

239. Халак В. І. Якісні показники м’язової тканини молодняку свиней, 
їх мінливість та кореляційний зв'язок / В. І. Халак, Л. П. Гришина, 

Ю. М. Луник, О. М. Бордун // Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ 

Нілан-ЛТД, 2016. – С. 110-112. 
Наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей та 

хімічного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней, розраховано 

показники мінливості якісних ознак свинини  та рівень кореляційних зв’язків 

між рН, вологоутримуючою здатністю, вмістом внутрішньом’язевого жиру 

та інтенсивністю забарвлення. Встановлено, що максимальним показником 
коефіцієнта варіації характеризується показник «вміст 

внутрішньом’язевого жиру» - 44,21 %, а кількість достовірних зв’язків  між 

фізико-хімічними властивостями та хімічним складом найдовшого м’яза 

спини молодняку свиней становить 20,0 % 
 

240. Халак В. І. Зоотехнічна та економічна оцінка використання 

свиноматок різних класів розподілу за коефіцієнтом інтенсивності 

спаду росту / В. І. Халак // Роль наукових досліджень в забезпеченні 
процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – Вінниця : ТОВ Нілан-
ЛТД, 2016. – С. 112-113. 

Досліджено особливості росту ремонтних свинок великої білої 

породи французької селекції,  показники відтворювальної здатності 

свиноматок різного рівня адаптації, розраховано коефіцієнти парної 

кореляції між ознаками, а також визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин 
 

241. Чернявський С. Є. Клініко-фізіологічний стан молодняку 

великої рогатої худоби під впливом паратипових факторів / 
С. Є. Чернявський, В. Ф. Зельдін, О. В. Сокрут // Роль наукових 
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досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р.). – 

Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 116-117. 
Наведені результати досліджень впливу штучної  аероіонізації в 

комплексі з ультрафіолетовим опроміненням на клінічні показники молодняку 

великої рогатої худоби при відгодівлі 
 

242. Халак В. И. Некоторые методы отбора свиней в раннем 

онтогенезе и их экономическая оценка / В. И. Халак // Актуальные 
проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XIX 

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-

летию образования кафедр биотехнологии и ветеринарной медицины и 
кормления и разведения с.-х. животных УО БСХА (2-3 июня 2016 г.). 

– Горки, 2016. – Вып. 19. – Ч. 1. – С. 182-186. 
Изучено показатели собственной продуктивности ремонтных 

свинок и воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы, 

определено племенную ценность и экономическую эффективность 

использования животных разных классов распределения по индексу BLUP и 

коэффициенту спада роста 
 

243. Халак В. И. Показатели минерального обмена и их содержание 
в сыворотке крови молодняка свиней с разным качественным составом 

мышечной ткани / В. И. Халак // Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства: материалы XIX Международной научно-

практической конференции, посвященной 90-летию образования 
кафедр биотехнологии и ветеринарной медицины и кормления и 

разведения с.-х. животных УО БСХА (2-3 июня 2016 г.). – Горки, 2016. 

– Вып. 19. – Ч. 2. – С. 238-242. 
Изучено показатели минерального обмена в сыворотки крови 

молодняка свиней и их связь с основными физико-химическими свойствами и 

химическим составом (содержанием жира) длиннейшей мышцы спины 
 

244. Derkach K. V. The evaluation of survival rate of maize in vitro 

regenerated plants in soil under artificial climate / K. V. Derkach // 

Molecular Microbiology and Biotechnology : аbstracts of International 

scientific conference (June 21st – 23rd 2016). – Оdesa, 2016. – Р. 18. 
Оцінено приживаність отриманих в умовах in vitro рослин-

регенерантів кукурудзи у ґрунті в умовах штучного клімату. Відзначено 

вплив генотипу на приживаність рослин-регенерантів у ґрунті 
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245. Pselova A. Evaluation of the content of glucosides of anthocyanins 

in the maize grain / A. Pselova // Molecular Microbiology and 
Biotechnology : аbstracts of International scientific conference (June 21st – 

23rd 2016). – Оdesa, 2016. – Р. 38. 
Оцінено вміст глюкозидів антоціанів (мальдівін-3-глюкозиду, 

пеонідін-3-глюкозиду, ціанідін-3-глюкозиду, дельфінідін-3-глюкозиду, 

пеларгонідін-3-глюкозиду) у зерні кукурудзи. Визначено співвідношення 

глюкозидів антоціанів у генотипів кукурудзи різного кольору 
 

246. Халак В. И. Уровень адаптации и продуктивность свиней 
зарубежной селекции в условиях степной зоны Украины / В. И. Халак 

// Современные аспекты рационального природопользования аридных 

регионов России : сб. науч. тр. Международных научно-практических 

конференций (20-30 июля 2016 г.). – Астрахань : АГТУ, 2016. – С. 296-302. 
Приведены результаты исследований продуктивного долголетия, 

уровня адаптации и показателей воспроизводительных качеств свиноматок 

крупной белой породы французской селекции в условиях степной зоны 

Украины 
 

247. Халак В. И. Физико-химический состав и химические свойства 

мышечной ткани молодняка свиней в зависимости от вариабельности 

ее влагоудерживающей способности / В. И. Халак // Современные 
аспекты рационального природопользования аридных регионов 

России: сб. науч. тр. Международных научно-практических 

конференций (20-30 июля 2016 г.). – Астрахань: АГТУ, 2016. – С. 302-309. 
Приведены результаты исследований физико-химического состава и 

химических свойств мышечной ткани молодняка свиней в зависимости от 

вариабельности ее влагоудерживающей способности 
 

248. Черенков А. В. Продуктивність сої в сівозмінах короткої 
ротації залежно від добрив та основного обробітку ґрунту / 

А. В. Черенков, С. Ф. Артеменко, С. В. Краснєнков // Зернобобові 

культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвячена 

80-річчю з дня народження академіка НААН Анатолія Олександровича 

Бабича) (11-12 серпня 2016 р.). – Вінниця, 2016. – С. 15-16. 
В умовах недостатнього зволоження північного Степу кращі умови 

для формування врожаю сої забезпечувались при її сівбі після кукурудзи на 

зерно в дво-, три- та чотирипільних сівозмінах на ділянках із внесенням 
добрив  відповідно нормативного методу витрат поживних речовин на 

формування одиниці врожаю з урахуванням агрохімічної характеристики 

ґрунту 
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249. Кирпа М. Я. Національна стандартизація у галузі зерна і 

зернопродуктів та її наближення до Європейських норм / М. Я. Кирпа 

// Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми : зб. тез доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції (13-17 вересня 2016 р.). 

– Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 4-6. 

 

250. Халак В. І. Фізико-хімічні властивості та хімічний склад 
найдовшого м’яза спини молодняку свиней за умови різної варіабельності 

показника «енергетична цінність» / В. І. Халак, О. С. Грабовська // 

Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 
медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(29-30 вересня 2016р.). – Львів, 2016 – С. 194. 
Наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей та 

хімічного складу м’язової тканини молодняку свиней різних класів розподілу 

за показником «енергетична цінність найдовшого м’яза спини» (відхилення 

від середнього значення ознаки — 0,67×Ϭ) 
 

251. Халак В. І. Власна продуктивність та ознаки відтворювальної 
здатності свиноматок великої білої породи різних генеалогічних ліній 

та рівень їх фенотипної консолідації / В. І. Халак, О. С. Грабовська, 

І. В. Лучка // Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (29-30 вересня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 195. 

Наведено результати досліджень показники відтворювальної 

здатності свиноматок універсального напрямку продуктивності різних 

генеалогічних ліній, розраховано рівень фенотипної консолідації зазначених 

ознак 
 

252. Чабан В. І. Гідротермічний режим степової зони України та 

варіювання продуктивності зернових культур / В. І. Чабан // Еколого-
ноосферне вчення академіка М. Т. Масюка та його відображення в 

освіті, науці й агросфері України : регіональна науково-практичної 

конференції (21 жовтня 2016 р.). – Д. : ДДАЕУ, 2016. – С. 43-45. 
 

253. Педаш Т. М. Ураженість сортів пшениці озимої хворобами в 

умовах Північного Степу / Т. М. Педаш, М. П. Явдощенко, 
М. М. Солодушко // Актуальні проблеми та перспективи інтегрованого 

захисту рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів (7-9 листопада 2016р.). – К. : Авалон-
Прінт, 2016. – С. 66-68. 
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Наведено результати досліджень з визначення стійкості сучасних 

сортів пшениці м’якої озимої як вітчизняної, так і іноземної селекції до 

найбільш шкодочинних хвороб. Аналіз отриманих експериментальних даних 

засвідчив, що окремі сорти (Смуглянка та Славна) мали комплексну 

стійкість до кількох хвороб і забезпечили високу зернову продуктивність 
 

254. Халак В. И. Показатели химического состава мышечной ткани 

молодняка свиней и их связь с аминотрансферазами сыворотки крови / 
В. И. Халак // Современные тенденции научного обеспечения в 

развитии АПК: фундаментальные и прикладные исследования : 

материалы научно-практической (очно-заочной) конференции с 
международным участием. (10 ноября 2016 г.). – Омск : ИП 

Макшеевой Е.А., 2016. – С. 292-296. 
В статье приведены результаты исследований некоторых 

биохимических показателей сыворотки крови и химического состава 

мышечной ткани молодняка свиней универсального направления 

продуктивности английского и французского происхождения – крупной белой 

породы 
 

255. Зельдін В. Ф. Якість сперми плідників різних генотипів / 
В. Ф. Зєльдін, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка // Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених (16 листопада 

2016р.). – Львів-Оброшино, 2016. – С. 20-21. 
Бонітувальна ознака спермопродуктивності кнура “об’єм 

відфільтрованого еякуляту” не повною мірою характеризує його 

технологічні якості. Доцільно використовувати для заключної оцінки якості 

еякуляту такі ознаки, як загальна кількість сперматозоїдів, що прямолінійно 

поступально рухаються, кількість подвійних спермодоз з одного еякуляту та 

запліднювальне здатність сперми 
 

256. Гайдаш О. Л. Результати вивчення адаптивної здатності та 

екологічної стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи / 
О. Л. Гайдаш, В. Ю. Черчель // Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених (16 листопада 2016 р.). – Львів-

Оброшино, 2016. – С. 67-68. 
Наведено результати оцінки тесткросів кукурудзи 11 нових ліній 

змішаної плазми за параметрами екологічної стабільності. Виділено кращі 

зразки для проведення адаптивно-орієнтованої гетерозисної селекції 
 

257. Ільченко Л. А. Селекція кукурудзи з використанням ЧЦС в зоні 

Степу / Л. А. Ільченко, А. В. Бебех // Досягнення та концептуальні 
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напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-ти 
річчя від дня заснування ДДС ІОБ НААН (21 листопада 2016 р.). – 

Вінниця, 2016. – С. 25. 
Вказано особливості створення стерильних аналогів та штучних 

аналогів відновлювачів фертильності М і С типу. Висвітлено задачі та 

переваги методів їх синтезу в умовах степової зони України 
 

258. Артеменко С. Ф. Вплив способів основного обробітку ґрунту і 

мінеральних добрив на урожайність насіння сої при її вирощуванні в 
сівозмінах короткої ротації / С. Ф. Артеменко, С. В. Краснєнков // 

Стан родючості чорноземних ґрунтів та шляхи підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р.). 

– Д. : ДДАЕУ, 2016 – С. 73-78. 
Наведені результати досліджень з ефективності вирощування сої в 

сівозмінах короткої ротації при її сівбі, як за полицевого, так і чизельного 

обробітку ґрунту після кукурудзи на зерно в дво-, три- та чотирипільних 

сівозмінах із внесенням добрив відповідно нормативного методу за даними 

діагностики ґрунту 
 

259. Халак В. И. Активность щелочной фосфатазы и альфа-амилазы 
сыворотки крови и их связь с качественным составом мышечной ткани 

молодняка свиней универсального направления продуктивности / 

В. И. Халак // Инновации и современные технологии в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции: материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, научных сотрудников и преподавателей, посвященной 80-

летию почетного работника высшей школы РФ, заслуженного зоотехника 
Дагестана, профессора Исмаилова И. С. (25 ноября 2016 г.). – 

Ставрополь: ГАУ, 2016. – С. 313-317. 
В статье приведены результаты исследований активности 

щелочной фосфотазы и альфа-амилазы сыворотки крови, физико-химических 

свойств и некоторых показателей химического состава (содержание 

протеина и жира) длиннейшей мышцы спины молодняка свиней крупной 

белой породы. Установлено, что количество образцов мышечной ткани 

высокого качества с учетом влагоудерживающей способности составляет – 
8,33 %, интенсивности окраски – 25,0 %, нежности – 8,33% 

 

260. Сидашова С. А. Пробиотическая защита слизистых 

реципиентов как этап биотехнологии трансплантации эмбрионов 

крупного рогатого скота / С. А. Сидашова, В. И. Халак // 
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Приоритетные и инновационные технологии в животноводстве – 

основа модернизации агропромышленного комплекса России : 
материалы Международной научно-практической конференции 

научных сотрудников и преподавателей (16 декабря 2016 г.). – 

Ставрополь, 2016. – С. 191-196. 
Изложены результаты научно-практического опыта по применению 

усовершенствованной методики подготовки телок к процедуре 

нехирургической трансплантации предимлантационных эмбрионов с 
помощью предварительного этапа нормофлоризации слизистых оболочек 

репродуктивного тракта 
 

261. Дімчя Г. Г. Нова концепція в організації годівлі сухостійних  

корів Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, В. І. Петренко // Сучасний стан, 

проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції 

тваринництва : матеріали регіональної науково-практичної 
конференції. – Д. : ДДАЕУ, 2016. – С. 9-11. 

Запропоновано нові параметри годівлі високопродуктивних корів в 

сухостійний період, яки  розраховані тільки на підтримку тіла корови, 

розвиток плоду та помірне відкладання в тілі, без будь-якого зв’язку з її 

майбутньою молочною продуктивністю 
 

262. Зельдін В. Ф. Cелекційна оцінка продуктивності свиней 

зарубіжного проходження / В. Ф. Зельдін, П. Т. Чегорка // Сучасний 
стан, проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції 

тваринництва : матеріали регіональної науково-практичної 

конференції. – Д., 2016. – С. 13-14. 
 

СТАТТІ   В   ГАЗЕТАХ 
 

263. Хорішко С. ДП "Дослідне господарство "Дніпро" ДУ "Інститут 

зернових культур НААН": Більше уваги українському насінництву! / 

С. Хорішко // Сільські новини. – 2016. – № 23 (1106). – С. 11. 
 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА БАЗИ ДАНИХ 
 

264. Агротехнологічна та інноваційна стратегія проведення 

весняно-польових робіт в умовах 2016 року / Павленко О.М., 

Краснопольський Я.В., Топчій В.М., Сухомлин Л.В., Гадзало Я.М., 
Бащенко М.І., Заришняк А.С., Іващенко О.О., Пилипенко Л.А., 

Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю., Лебідь Є.М., Циков В.С., 

Дзюбецький Б.В., Камінський В.Ф., Сайко В.Ф., Блащук М.І., Седіло Г.М., 
Кириченко В.В., Петренкова В.П., Демидов О.А., Кабанець В.М., 
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Польовий В.М., Волкогон В.В., Корнійчук О.В., Молдован В.Г., Кохан А.В., 

Козельський О.М., Боденко Н.А., Ісаєнков В.В., Десятник Л.М., 
Цилюрик О.І., Чабан В.І., Солодушко М.М., Гасанова І.І., Гирка А.Д., 

Дудка М.І., Кирпа М.Я., Федоренко Е.М., Рибка В.С., Бенда Р.В., 

Нестерець В.Г., Краснєнков С.В., Ткаліч І.Д., Льоринець Ф.А., 

Ярошенко С.С., Желязков О.І., Грузінов С.К., Явдощенко М.П., 
Остапенко М.А., Педаш О.О., Бочевар О.В., Сидоренко Ю.Я., Ільєнко О.В., 

Шевченко О.М., Матюха В.Л., Кравець С.С., Артеменко С.Ф., Скотар С.О., 

Базілєва Ю.С., Семяшкіна А.О., Бондаренко А.С., Судак В.М., 
Черенкова Т.П., Бондаренко О.В., Горщар О.А., Педаш Т.М., Прядко Ю.М., 

Судак Н.С., Швець Н.В., Кулик А.О., Березовський С.В., Алєксєєв Я.В., 

Стюрко М.О., Бондарь Л.М., Коцюбан Д.А., Шапка В.П., Кулик І.О., 
Ноздріна Н.Л., Семенкова А.С., Носов С.С. – Д. : ТОВ Роял Принт, 

2016. – 88 с. 
Розглянуто найважливіші складові ефективного розвитку галузі у 

поточному році: оптимізація структури посівних площ, пріоритетні 

системи обробітку ґрунту, способи раціонального застосування добрив та 

підвищення родючості ґрунтів, системні заходи контролювання фітосанітарного 

стану. Проаналізовано стану посівів озимих культур та стратегія догляду у 

весняно-літній період вегетації. Запропоновано перспективні зональні 

технологічні прийоми вирощування озимих і ярих зернових, зернобобових, 
круп’яних, олійних культур. Розглянуто напрями підвищення економічної 

ефективності зерновиробництва 
 

265. Концепція нормативно-правової та технологічної підтримки 

землеробства і екологічної безпеки використання ріллі / Павленко О. М., 

Краснопольський Я. В., Топчій В. М., Сухомлин Л. В., Гадзало Я. М., 

Бащенко М. І., Заришняк А. С., Іващенко О. О., Пилипенко Л. А., 
Черенков А. В., Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 

Дзюбецький Б. В., Козельський О.М., Боденко Н. А., Солодушко М. М., 

Гирка А. Д., Дудка М. М., Чабан В. І., Десятник Л. М., Цилюрик О. І., 
Рибка В. С., Камінський В. Ф., Ткаченко М. А., Літвінов Д. В., 

Шевченко І. П., Гаврилов С. О., Дегодюк С. Е., Вінничук Т. С., 

Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Корчинська О. А., Солов'яненко Н. А., 
Нечипоренко О. М. – Д., 2016. – 30 с. 

Визначено нормативно-правові пріоритети стратегічного розвитку 

інноваційних моделей землеробства. Проаналізовано сучасний стан, проблеми 

і причини їх виникнення. Сформовані стратегічні цілі, цільові орієнтири 

реалізації та очікувані результати. Визначено еколого-економічні завдання 

розвитку землеробства на основі оптимізації структури посівних площ в 

системі ринкового та екологічного спрямування землекористування, 

ефективного сівозмінного фактору в раціональному використанні ріллі, 
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енергоресурсних пріоритетів системи обробітку ґрунтів, технологічних 

механізмів підвищення ефективності добрив, системних заходів контролювання фіто 

санітарного стану 
 

266. Методи використання і контролювання якості ґрунтів та правове 

закріплення екологічних нормативів в землеробстві // Гадзало Я.М., 
Бащенко М.І., Заришняк А.С., Іващенко О.О., Пилипенко Л.А., 

Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю., Лебідь Є.М., Циков В.С., 

Боденко Н.А., Рибка В.С., Чабан В.І., Цилюрик О.І., Десятник Л.М., 

Коцюбан Д.А, Льоринець Ф.А., Бенда Р.В., Подобед О.Ю., Шапка В.П., 
Балюк С.А, Мірошниченко М.М. – Д. : ТОВ Роял Принт, 2016. – 26 с. 

Проаналізовано проблеми і наслідки інтенсивного використання 

грунтів. Визначено цільові індикатори екологічної проблеми за оптимізації 

систем землеробства і технологій використання орних земель. Розглянуто 

принципи оптимізації структури посівних площ та освоєння інтенсивних 

сівозмін в умовах трансформації землеробства, способи і функції обробітку 

ґрунту в системах землеробства, параметри агрохімічної якості ґрунтів та 

методи її регулювання. Сформульовано організаційно-методичні основи 

моніторингової оцінки якості ґрунтів. Викладено законодавчу базу 

контролювання екологічних нормативів та перспективи її правового 
забезпечення в землеробстві. Обґрунтовано пріоритети державного статусу 

земельних ресурсів Академії 
 

267. Хвороби кукурудзи / Базикіна Н. Г., Бакланова О.В., Баннікова К.В., 

Баранець Л.О., Бахмут О.О., Боровська І.Ю., Брухаль Ф.Й., Венгер В.М., 

Венгер О.В., Герасименко Т.П., Гирка Т.В., Градченко С.І., Грищенко О.М., 
Дудченко Т.В., Запольська Н.М., Зінов М.Л., Іващенко О.О., Кава Л.П., 

Каленич Ф.С., Колесник Л.І., Коровін О.А., Корнійчук М.С., Круть М.В., 

Лазарчук Л.А., Маковкін І.М., Марков І.Л., Михайленко С.В., 

Мордерер Є.Ю., Неверовська Т.М., Орлова О.М., Пащенко В.І., Пінчук Н.І., 
Подберезко І.М., Поліщук С.В., Ретьман С.В., Савченко Я.В., Саблук В.Т., 

Cидорчук О.В., Ткачова С.В., Федоренко А.В., Федорчук Н.А., Фещин Д.М., 

Чайка В.М., Чучвага В.І., Шевчук І.В., Шендрик К.М., Якубенко І.В., 
Ювхимович О.В // Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України 

та рекомендації щодо захисту рослин у 2016 р. – К., 2016. – С. 44-47. 
 

268. Система захисту посівів кукурудзи від шкідників та хвороб / 

Базикіна Н.Г., Бакланова О.В., Баннікова К.В., Баранець Л.О., Бахмут О.О., 

Боровська І.Ю., Брухаль Ф.Й., Венгер В.М., Венгер О.В., Герасименко Т.П., 
Гирка Т.В., Градченко С.І., Грищенко О.М., Дудченко Т.В., Запольська Н.М., 

Зінов М.Л., Іващенко О.О., Кава Л.П., Каленич Ф.С., Колесник Л.І., 

Коровін О.А., Корнійчук М.С., Круть М.В., Лазарчук Л.А., Маковкін І.М., 
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Марков І.Л., Михайленко С.В., Мордерер Є.Ю., Неверовська Т.М., 

Орлова О.М., Пащенко В.І., Пінчук Н.І., Подберезко І.М., Поліщук С.В., 
Ретьман С.В., Савченко Я.В., Саблук В.Т., Cидорчук О.В., Ткачова С.В., 

Федоренко А.В., Федорчук Н.А., Фещин Д.М., Чайка В.М., Чучвага В.І., 

Шевчук І.В., Шендрик К.М., Якубенко І.В., Ювхимович О.В. // 

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації 
щодо захисту рослин у 2016 р. – К., 2016. – С. 47-49. 
 

269. Програма виробництва малопоширених культур (овес, сорго, чина, 

сочевиця) до 2025 року / А.В. Черенков, М.С. Шевченко, А.Д. Гирка, 

А.І. Клиша, С.В. Краснєнков, В.Ю. Черчель, Н.А. Боденко, 
Л.М. Десятник, В.І. Чабан, В.С. Рибка, В.О. Компанієць, М.І. Дудка, 

О.Ю. Подобед, Р.В. Бенда, А.С. Бондаренко, І.О. Кулик, О.М. Шевченко, 

В.М. Судак, В.П. Солодушко, О.І. Лященко, О.В. Яланський, О.О. Кулініч, 
О.В. Бочевар, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко, Е.М. Федоренко, 

А.В. Алдошин, А.О. Семяшкіна, А.О. Кулик, Т.П. Черенкова, С.С. Носов, 

С.В. Березовський, Т.М. Педаш, Н.В. Швець, Я.В. Алєксєєв // ДУ Ін-т 

зернових культур НААН України. – Д. : ТОВ «Роял Принт», 2016. – 23 с. 
Розроблено програму розширення виробництва в Україні 

малопоширених сільськогосподарських культур на період до 2025 року. 

Науково обґрунтовано технологічну, економічну та господарську доцільність 

вирощування вівсу, сорго, чини, сочевиці за рахунок вдосконалення структури 

посівних площ та освоєння сівозмін, впровадження енергозберігаючих, 

екологічно безпечних технологій вирощування, розроблених з урахуванням 

ґрунтово-кліматичних умов, попередників, біологічних особливостей нових 

районованих сортів інтенсивного типу, удосконалення систем обробітку 

ґрунту, мінерального живлення, а також застосування біологічних та 

хімічних препаратів. Запропоновано організаційно-технологічний комплекс 

заходів для зростання виробництва культур з унікальними властивостями 
 

270. Реакція сортів пшениці озимої на оптимізацію системи 
мінерального живлення (висновок) / В.І. Чабан, О.Ю. Подобед, 

Н.В. Ковальова, Т.М. Шайтор, Л.М. Білоконь. – Д. : ДУ ІЗК, 2016. – 28 с. 
Наведено характеристику ґрунтово-кліматичних умов, тренд змін 

гідротермічного режиму, реакцію районованих сортів пшениці озимої на 

систему оптимізації мінерального живлення в умовах північного Степу 

України 
 

271. Рекомендації з освоєння технологій, окремих їх елементів, 
сортів і гібридів сільськогосподарських культур, порід тварин в 

галузях агропромислового виробництва Дніпропетровської області / 
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А.В. Черенков, Н.А. Боденко, Р.В. Бенда, А.С. Бондаренко, Ю.М. Прядко, 

О. Ю. Шишкіна, І. Є. Федоренко. – Д. : ДУ ІЗК, 2016. – 16 с. 
 Система освоєння наукових розробок в певному районі, господарстві 

дає змогу оцінити ступінь пристосованості інновації до певної ґрунтово-
кліматичної зони, продемонструвати їх потенційним споживачам на 

семінарах, виїзних засіданнях, днях поля, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності та подальшому впровадженню у виробництво 
 

272. Рекомендації з оцінки економічної, екологічної  та 

біоенергетичної ефективності систем землеробства / Гадзало Я.М., 

Бащенко М.І., Заришняк А.С., Іващенко О.О., Пилипенко Л.А., 
Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю., Лебідь Є.М., Циков В.С., 

Боденко Н.А., Рибка В.С., Чабан В.І., Десятник Л.М., Цилюрик О.І., 

Дудка М.І., Шевченко О.М., Льоринець Ф.А., Компанієць В.О., Бенда Р.В., 

Семяшкіна А.О., Швець Н.В., Подобед О.Ю., Кулик А.О., Ковтун О.В., 
Шапка В.П. – Д. : ТОВ Роял Принт, 2016. – 32 с. 

Удосконалено методичну базу, розроблено методологічні засади 

проведення економічної, біоенергетичної та екологічної оцінки ефективності 

застосування систем землеробства та їх окремих елементів (сівозміна, 

обробіток ґрунту, добрива) за впровадження інноваційних технологій (у 

тому числі енергоощадних) з використанням високопродуктивних сортових 

ресурсів 
 

273. Системи землеробства і технології вирощування 
сільськогосподарських культур (основні завдання, методи, параметри 

функціонування агросистем) / О.М. Павленко, Я.В. Краснопольський, 

В.М. Топчій, Л.В. Сухомлин, Я.М. Гадзало, М.І. Бащенко, А.С. Заришняк, 

О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко, А.В. Черенков, М.С. Шевченко, 
В.Ю. Черчель, Є.М. Лебідь, В.С. Циков, Б.В. Дзюбецький, О.М. Козельський, 

Н.А. Боденко, М.М. Солодушко, А.Д. Гирка, М.М. Дудка, В.І. Чабан, 

Л.М. Десятник, О.І. Цилюрик, В.С. Рибка, В.Ф. Камінський, М.А. Ткаченко, 
Д.В. Літвінов, І.П. Шевченко, С.О. Гаврилов, С.Е. Дегодюк, Т.С. Вінничук. – 

Д. : ДУ ІЗК, 2016. – 28 с. 
Сформовано основні завдання, методи вирішення та параметри 

функціонування агросистем. Розглянуто еколого-економічні основи 

формування зональних систем землеробства, оптимізації розміщення посівів 

сільськогосподарських культур по ґрунтово-кліматичних зонах. 

Запропоновано стратегію освоєння багатофункціональних сівозмін, способів 

основного обробітку ґрунту в системах землеробства, відновлювальні 
системи застосування мінеральних і органічних добрив, комплекс заходів 

підвищення ефективності контролювання шкідливих організмів, 
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агротехнологічні елементи в системі екологічної безпеки, зональні 

ресурсозберігаючі технології вирощування зернових і технічних культур 
 

274. Гадзало Я. М. Стратегія інноваційного розвитку селекції і 

насінництва зернових культур в Україні / Я.М. Гадзало, В.В. Кириченко, 

Б. В. Дзюбецький. – К.-Х.-Д., 2016. – 32 с. 
 Наведено стратегію інноваційного розвитку селекції і насінництва 

зернових культур в науково-дослідних установах Національної академії 

аграрних наук України при виконанні пріоритетних завдань програм наукових 

досліджень на період 2016-2020 рр. Принциповими положеннями 

запропонованої стратегії є конкретизація цілей та задач розвитку 

вітчизняної селекції і насінництва зернових культур 
 

275. Технологічний комплекс збирання врожаю ранніх зернових та 

сівби озимих культур в умовах Степу в 2016 році / Т.В. Кутовий, 
Я.В. Краснопольський, Л.В. Сухомлин, Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, 

В.Ф. Камінський, В.М. Роїк, Л.А. Пилипенко, А.В. Черенков, 

М.С. Шевченко, В.Ю. Черчель, А.Д. Гирка, Є.М. Лебідь, В.С. Циков, 

Б.В. Дзюбецький, Н.А. Боденко, В.І. Чабан, Л.М. Десятник, 
М.М. Солодушко, І.І. Гасанова, М.Я. Кирпа, Р.В. Бенда, В.М. Судак, 

В.С. Рибка, В.Г. Нестерець, І.Д. Ткаліч, Ф.А. Льоринець, 

С.С. Ярошенко, О.І. Желязков, С.К. Грузінов, М.П. Явдощенко, 
М.А. Остапенко, О.О. Педаш, О.В. Бочевар, Ю.Я. Сидоренко, 

О.В. Ільєнко, О.М. Шевченко, В.Л. Матюха, С.О. Скотар, Ю.С. Базілєва, 

А.О. Семяшкіна, А.С. Бондаренко, О.А. Горщар, І.О. Кулик, 

В.М. Сучкова, Л.В. Моргун, Т.П. Черенкова, І.Є Федоренко, 
Т.М. Педаш, Н.В. Швець, А.О. Кулик, Д.А. Коцюбан, В.П Шапка, 

А.С. Семенкова, О.Ю. Подобед. – Д. : ТОВ Роял Принт, 2016. – 60 с. 
Розглянуто раціональні способи та особливості збирання озимих, 

ярих зернових і зернобобових культур. Висвітлено питання фітосанітарного 

контролю зерна, технологічного забезпечення якості зерна, його 

післязбиральної обробки і зберігання. Викладено інноваційні технології 
осіннього циклу вирощування озимих культур: розміщення посівів та добір 

ефективних попередників; оптимізація обробітку ґрунту; раціональне 

використання добрив. Наведено енерго- та вологозберігаючі технології 

вирощування пшениці озимої, жита озимого, ячменю озимого, тритікале 

озимого та ріпаку озимого 
 

276. Сатарова Т. М. SNP-маркування ознаки «група стиглості» у 

кукурудзи (методичні рекомендації) / Т. М. Сатарова, В. Ю. Черчель, 

В. В. Борисова. – Д. : ДУ ІЗК, 2016. – 20 с. 
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Представлено методичні підходи до SNP-маркування ознаки «група 

стиглості» у кукурудзи. Визначено по десять  top-маркерів, які визначають 

гаплотип ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих та середньопізніх 

ліній в попарних порівняннях з лініями іншими груп стиглості 

 

ПАТЕНТИ 
 

277. Пат. 105306 Україна, МПК (2016.01) А01К 67/00 Спосіб відбору 
молодняку великої рогатої худоби / А. В. Черенков, В. С. Козирь, 

О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка, В. П. Шабля, С. Г. Юрченко; заявник і 

власник патенту Державна установа Інститут сільського господарства 
степової зони НААН України. – № u201509474; заявл. 01.10.2015; 

опубл 10.03.2016, Бюл № 5. 
 

278. Пат. 106445 Україна, МПК (2006.01) А 01Н 1/04 Спосіб відбору 

селекційних форм кукурудзи, стійких до загущення / М. М. Федько, 

Г. Л. Філіпов, В. Ю. Черчель, Л. О. Максимова; заявник і власник 
Державна установа Інститут сільського господарства степової зони  

НААН України. – заявл. 02.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 
 

279. Пат. 112806 Україна, МПК А01В 79/02 Спосіб підживлення 

кукурудзи / А. В. Черенков, В. С. Циков, Є. М. Лебідь, М. С. Шевченко, 
Н. А. Боденко, В. П. Мойсєєнко, М. І. Дудка, О. В. Денисюк, А. Д. Гирка, 

Е. М. Федоренко, О. О. Педаш; заявник і власник патенту Державна 

установа Інститут зернових культур НААН України. – № u201607628; 
заявл. 11.07.2016; опубл 26.12.2016, Бюл № 24. 
 

СВІДОЦТВА  ПРО  ДЕРЖАВНУ  РЕЄСТРАЦІЮ   
СОРТІВ РОСЛИН 

 

280. №1326 Україна. Колекційній зразок цукрового сорго ГОСЦ-1 / 
О. В. Яланський, С. М. Остапенко, В. І. Середа, І. П. Байса (Україна). 

Занесений до колекції НЦГРУ при Інституті Рослинництва. 
 

281. №1327 Україна. Колекційній зразок цукрового сорго ГОСЦ-3 / 

О. В. Яланський, С. М. Остапенко, В. І. Середа, І. П. Байса (Україна). 
Занесений до колекції НЦГРУ при Інституті Рослинництва. 
 

282. № 151140 Україна. ДН Намисто, кукурудза звичайна – Zea 

mays L. / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, О. Є. Клімова, 

С. О. Шевченко, О. М. Савченко, С. М. Тимчук, Т. М. Сатарова, 
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Л. О. Максимова (Україна). – Державний реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

283. №160518 Україна. Кукурудза звичайна Ельф 197 МВ / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, 

Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, О. М. Савченко, 

Л. О. Манятіна (Україна). Опубл. 14.04.2016. Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

284. №160521 Україна. Кукурудза звичайна ДН Ной / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, 

А. В. Алдошин, О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, О. М. Савченко, 

В. І. Мотренко (Україна). Опубл. 14.04.2016. Державний реєстр сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

285. № 160530 Україна. Гібрид зерновий кукурудзи ДН Овація / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, 

А. В. Алдошин, О. Є. Клімова, О. М. Савченко, В. І. Чабан (Україна). 

Опубл. 25.02.2016. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2016 рік. 
 

286. № 160550 Україна. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент ІКС 384 / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, 

Т. Г. Купріченкова (Україна). Опубл. 25.02.2016. Державний реєстр 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

287. № 160551 Україна. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент ІЛК 273 МВ / В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова 

(Україна). Опубл. 25.02. 2016. Державний реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

288. № 160552 Україна. Кукурудза звичайна – батьківський 
компонент Дунай М / Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, 

Т. Г. Купріченкова (Україна). Опубл. 14.04.2016. Державний реєстр 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік. 
 

289. № 160617 Україна. Сорго цукрове Приазовське/ О. В. Яланський, 
І. В. Костиря, А. Т. Самойленко, С. М. Остапенко, В. І. Середа 

(Україна). Опубл.14.04.2016. Державний реєстр сортів рослин 

придатних для поширення в Україні на 2016рік. 
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КАТАЛОГИ 
 

290. 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, В. С. Циков, 

А. І. Клиша, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, М. М. Федько, А. Т. Самойленко, 

Л. А. Ільченко, О. В. Яланський, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко, О. О. Кулініч, 

Т. П. Черенкова, С. С. Кравець, Ю. М. Прядко, Ю. В. Безсусідня, 
І. Є. Федоренко, В. П. Солодушко, О. П. Олізько, Е. М. Рябченко – Д., 

2016 – 112 с. 
В каталозі представлена база даних потенціалу інноваційної 

продукції селекції ДУ Інститут сільського господарства степової зони 

НААН України по мережі його дослідних станцій. Занесені до Державного 

реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні гібриди кукурудзи, 
сорти та гібриди соргових культур, сорти озимої пшениці і ярого ячменю, 

вівса, гороху, сої, чини сочевиці, квасолі є об’єктами інтелектуальної 

власності та захищені авторськими свідоцтвами, патентами і відповідними 

законами України 
 

291. Дзюбецький Б. В. Каталог SNP-паспортів ліній кукурудзи. / 

Б. В. Дзюбецький, В. В Борисова., В. Ю. Черчель, Т. М. Сатарова // 

Аграрна наука – виробництву : наук.-інформ. бюл. заверш. наук. 
розроб. – К., 2016. – № 1. – С. 22. 
 

ДИСЕРТАЦІЇ 
 

292. Гирка А.Д. Агробіологічні основи формування продуктивності 

озимих та ярих зернових культур у північному Степу України : дис. 
доктора с.-г. наук : 06.01.09 / Гирка Анатолій Дмитрович. – Д., 2016. – 

353 с. 
 

293. Подобед О. Ю. Вплив тривалого застосування добрив на вміст 

мікроелементів у ґрунтах північного Степу України : дис. кандидата 

с.-г. наук : 06.01.04 / Подобед Оксана Юріївна. – Х., 2016. – 222 с. 
 

294. Педаш Т.М. Кореневі гнилі пшениці озимої та обґрунтування 
заходів обмеження їх розвитку в умовах північної частини Степу 

України : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.11 / Педаш Тетяна 

Миколаївна. – Х., 2016. – 155 с. 
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295. Шапка В.П. Ефективність мінімального обробітку ґрунту під 

ячмінь ярий в північному Степу України : дис. кандидата с.-г. наук : 
06.01.01 / Шапка Віктор Петрович. – Д., 2016. – 154 с. 
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ІМЕННИЙ   ПОКАЖЧИК 
 

№ 

з/п 
ПІБ Посилання 

1 Абельмасов О.В. 219 

2 Абраімова О.Є. 1, 32, 47, 50, 57, 192, 193, 197, 209 

3 Алдошин А.В. 37, 92, 146, 269, 283, 284, 285, 288, 290 

4 Алєксєєв Я.В. 264, 269 

5 Артеменко С.Ф. 30, 31, 65, 88, 114, 117, 126, 142, 144, 248, 258, 264 

6 Базілєва Ю.С. 45, 46, 264, 275 

7 Байса І.П. 280, 281 

8 Бебех А.В. 205, 257 

9 Безсусідня Ю.В. 108, 158, 290 

10 Бенда Р.В. 63, 72, 95, 221, 264, 266, 269, 271, 272, 275, 290 

11 Березовський С.В. 59, 222, 264, 269 

12 Бєліков Є.І. 70, 94, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290 

13 Білозор І.В. 172, 232 

14 Білоконь Л.М. 270 
15 Боденко Н.А. 61, 264, 265, 266, 269, 271, 272, 273, 275, 279, 290 

16 Бокун О.І. 40, 86, 113, 150 

17 Бондаренко О.В. 72, 109, 264 

18 Бондаренко А.С. 63, 72, 95, 221, 264, 269, 271, 275, 290 

19 Бондарь Т.М. 206 

20 Бондарь Л.М. 28, 45, 210, 264 

21 Борисова В.В. 207, 276, 291 

22 Бочевар О.В. 9, 58, 84, 264, 269, 275 

23 Гайдаш О.Л. 16, 48, 52, 195, 220, 256 

24 Гасанова І.І. 85, 127, 170, 171, 172, 173, 185, 264, 275 
25 Гирка А.Д. 15, 17, 53, 58, 69, 83, 86, 230, 264, 265, 269, 273, 

275, 279, 292 

26 Гирка Т.В. 69, 86, 165, 233, 267, 268 

27 Гладкий О.В. 211 

28 Гончаров Ю.А. 22, 49, 50, 81, 197, 204, 208, 224, 192, 193 

29 Горбатенко А.І. 113, 130, 133, 148, 149, 150, 155, 179, 181, 185 

30 Горобець А.Г. 133, 149, 150 

31 Горщар О.А. 67, 87, 125, 137, 223, 264, 275 

32 Грузінов С.К. 264, 275 

33 Гуменний В.Д. 100, 199 
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34 Денисюк О.В. 75, 78, 237, 277, 279 

35 Деркач К.В. 32, 47, 50, 57, 192, 193, 197, 209, 244 
36 Десятник Л.М. 10, 91, 107, 122, 130, 132, 135, 147, 156, 179, 

181, 182, 186, 225, 264, 265, 266, 269, 272, 273, 275 
37 Дзюбецький Б.В. 38, 49, 52, 61, 81, 264, 265, 273, 274, 275, 282, 

283, 284, 285, 286, 288, 290, 291 

38 Дімчя Г.Г. 25, 76, 98, 105, 188, 200, 238, 261  
39 Дудка М.І. 59, 82, 175, 180, 226, 264, 265, 269, 272, 273, 279 

40 Єрашова М.В. 227, 171 

41 Желязков О.І. 158, 159, 162, 264, 275 

42 Зєльдін В.Ф. 19, 21, 77, 101, 106, 241, 255, 262 

43 Ільєнко О.В 58, 84, 264, 269, 275 

44 Ільченко Л.А. 38, 66, 219, 257, 290 

45 Ісаєнков В.В. 264 
46 Кирпа М.Я. 28, 45, 46, 54, 90, 151, 152, 163, 166, 167, 169, 

183, 184, 187, 210, 211, 212, 249, 264, 275 

47 Клімова О.Є. 33, 44, 89, 282, 283, 284, 285 

48 Клиша А.І. 56, 110, 112, 176, 177, 213, 269, 290 

49 Ковальова Н.В. 270 

50 Ковтун О.В. 65, 80, 88, 117, 142, 144, 272 
51 Козир В.С. 20, 25, 41, 42, 43, 75, 96, 99, 101, 111, 116, 129, 

153, 154, 277  

52 Компанієць В.О. 34, 68, 80, 162, 174, 269, 272 

53 Корж З.В. 56 

54 Костиря І.В. 289, 172 

55 Коцюбан Д.А. 225, 264, 266, 275 

56 Кравець С.С. 37, 92, 146, 228, 264, 290 

57 Краснєнков С.В. 59, 248, 258, 264, 269 

58 Кулик А.О. 34, 80, 162, 174, 264, 269, 272, 275 

59 Кулик В.О. 90, 212 

60 Кулик І.О. 15, 17, 73, 84, 138, 229, 264, 269, 275 

61 Кулініч О.О. 56, 110, 112, 176, 177, 213, 269, 290 

62 Купар Ю.Ю. 214 

63 Купріченкова Т.Г. 70, 94, 283, 284, 285, 286, 287, 288 

64 Лебідь Є.М. 264, 265, 266, 272, 273, 275, 279 

65 Лупітько О.І. 46, 152 

66 Льоринець Ф.А. 264, 266, 272, 275 

67 Ляшенко Н.О. 71, 121, 145 
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68 Лященко О.І. 269 

69 Майстренко А.Н. 25, 76, 98, 105, 188, 200, 238, 261 

70 Мамєдова Е.І. 69, 84, 230 

71 Маршалкіна Т.В. 78, 103, 237 

72 Матюха В.Л. 40, 264, 275 

73 Мойсеєнко В.П. 279 

74 Мотренко В.І.  284 

75 Нестерець В.Г. 39, 131, 264, 275 

76 Носов С.С. 59, 82, 175, 231, 264, 269 

77 Олізько О.П.  290 

78 Остапенко М.А. 172, 264, 275 

79 Остапенко С.М. 280, 281, 289 

80 Педаш О.О. 17, 123, 232, 264, 275, 279 

81 Педаш Т.М. 67, 87, 137, 141, 233, 253, 264, 269, 275, 294 

82 Плотка В.В. 12, 215 
83 Подобед О.Ю. 2, 3, 36, 62, 157, 196, 266, 269, 270, 272, 275, 293 

84 Прядко Ю.М. 63, 85, 232, 264, 271, 290 

85 Псьолова А.О. 216, 245 
86 Рибка В.С. 71, 80, 117, 121, 142, 144, 145, 174, 264, 265, 

266, 269, 272, 273, 275 

87 Рослик О.А. 152 

88 Рябченко Е.М. 217, 290 

89 Рябченко О.П. 217 
90 Сатарова Т.М. 1, 22, 24, 32, 47, 49, 50, 57, 70, 81, 197, 204, 207, 

209, 216, 276, 282, 291, 192, 193 

91 Семенкова А.С. 171, 236, 264, 275 

92 Семяшкіна А.О. 143, 264, 269, 272, 275 

93 Середа В.І. 93, 218, 280, 281, 289 

94 Сидоренко Ю.Я. 58, 84, 264, 269, 275 

95 Скотар С.О. 46, 152, 264, 275 

96 Сокрут О.В. 241 
97 Солодушко М.М. 6, 14, 39, 64, 85, 104, 109, 131, 136, 253, 264, 

265, 273, 275 

98 Солодушко В.П. 6, 269, 290 

99 Стюрко М.О. 26, 28, 264 

100 Судак В.М. 
7, 27, 35, 107, 108, 113, 119, 130, 133, 139, 148, 

149, 150, 155, 179, 181,185, 234, 264, 269, 275 

101 Судак Н.С. 108, 109, 149, 181, 185, 264 



84 

102 Ткаліч І.Д. 9, 58, 84, 113, 264, 275 

103 Федоренко Е.М. 37, 92, 146, 264, 269, 279, 290 

104 Федоренко І.Є. 63, 72, 95, 271, 275, 290 

105 Федько М.М. 38, 61, 219, 278, 290 

106 Філіпов Г.Л. 70, 278 
107 Халак В.І. 11, 13, 18, 19, 74, 76, 97, 101, 102, 106, 118, 120, 

124, 128, 134, 189, 190, 191, 194, 198, 201, 202, 
203, 239, 240, 242, 243, 246, 247, 250, 251, 254, 259, 260 

108 Хорішко С.А. 140, 263 

109 Циков В.С. 82, 264, 265, 266, 272, 273, 275, 279, 290 
110 Чабан В.І. 2, 3, 4, 23, 36, 38, 62, 133, 148, 149, 157, 181, 

196, 252, 264, 265, 266, 269, 270, 272, 273, 275, 285 

111 Чегорка П.Т. 19, 75, 101, 106, 255, 262, 277 
112 Черенков А.В. 1, 36, 39, 51, 79, 157, 248, 264, 265, 266, 269, 

271, 272, 273, 275, 277, 279 

113 Черенкова Т.П. 264, 269, 275, 290 

114 Чернявський С.Є. 77, 101, 106, 128, 241, 255 
115 Черчель В.Ю. 16, 22, 49, 52, 81, 160, 161, 175, 195, 220, 256, 

264, 265, 266, 269, 272, 273, 275, 276, 278, 282, 

283, 284, 285, 286, 287, 290, 291 

116 Шайтор Т.М. 270 

117 Шапка В.П. 5, 55, 91, 115, 132, 155, 185, 235, 264, 266, 272, 275, 295 

118 Швець Н.В. 29, 264, 269, 272, 275 

119 Шевченко М.С. 
8, 29, 51, 71, 79, 91, 145, 155, 156, 157, 168, 174, 
178, 182, 186, 264, 265, 266, 269, 272, 273, 275, 279, 290 

120 Шевченко О.М. 59, 82, 95, 175, 180, 264, 269, 272, 275 

121 Шишкіна О.Ю. 271 

122 Явдощенко М.П. 60, 164, 253, 264, 275 

123 Яланський О.В. 22, 93, 269, 280, 281, 289, 290 

124 Ярошенко С.С. 104, 131, 264, 275 

 


