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КНИГИ 
 

1. Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, А. В. Черенков, М. С. Шевченко, 

І. В. Кротінов, Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник, В. В. Ісаєнков, Ф. А. Льоринець, 

В. І. Чабан, С. М. Шевченко, Н. В. Швець. Актуальні сівозміни: новий 

погляд на класику: монографія. Дніпро: Роял Прінт, 2017. 92 с. 
 У науковому виданні висвітлюються теоретичні та практичні питання 
базового елементу землеробства агроадаптивних сівозмін в умовах степової 

зони. Сучасний погляд на принципи формування короткоротаційних сівозмін 

в розрізі грунтово-кліматичного зонування розглядається як результат 

аналізу наукових досліджень, одержаних в наукових установах системи 

Національної академії аграрних наук України. Реформаторські наукові 

позиції спираються на світовий і вітчизняний досвід впровадження 

короткоротаційних сівозмін, застосування методів відновлювального 

землеробства та ефективного використання засобів хімізації. 
 

2. Черенков А. В., Клиша А.І., Гирка А.Д., Кулініч О.О. Зернобобові культури: 

сучасні технології вирощування: монографія / за ред. А. В. Черенкова. 
Дніпропетровськ: Ройал Принт, 2017. 110 с. 

У доступній для читача формі наведено значення зернобобових культур у 

сільськогосподарському виробництві, ботанічну характеристику і біологічні 

їх особливості. В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних 

джерел, а також виробничого досвіду викладені сучасні технології 

вирощування гороху, сої, нуту, чини та сочевиці, а також відображені 

актуальні питання первинного насінництва зернобобових культур в різних 

ґрунтово-кліматичних зонах України. 
 

3. Плис В. М. Мікст пастерельозно-аскаридіозне захворювання птиці: 
монографія. Дніпро: Журфонд, 2017. 80 с. 
 Монографія присвячена найбільш небезпечному і поширеному 

бактеріально-гельмінтозному захворюванню птиці – пастерельозно-

аскаридіозному міксту. Висвітлені питання систематики, поширення, 

економічних збитків, біологічних властивостей збудників, циклу розвитку 

аскаридій, патогенезу, клінічних ознак, патолого-анатомічних і пато-

гістологічних змін, діагностики, диференційної діагностики, лікування, 

профілактики та заходів боротьби. Підготовлена робота представляє 

теоретичний і практичний інтерес для фахівців ветеринарної і гуманної 

медицини, лабораторій різної міжвідомчої приналежності, науковців, 
аспірантів та студентів навчальних вузів різних рівнів акредитації. 
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4. Халак В. И. Особенности роста и продуктивное долголетие 

свиноматок разного уровня адаптации. Реализация методологических 
и методических идей профессора Б. А. Доспехова в совершенствовании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия: коллективная монография: 

в двух томах / редкол. Ильин Л. И. и др. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, ФГБНУ Владимирский НИИСХ. Москва – Суздаль, 
2017.Том 2. С. 218–223. 
 Приведены результаты исследований абсолютных и интегрированных 

показателей роста ремонтных свинок крупной белой породы французской 

селекции в постнатальный период, продолжительности жизни и племенного 

использования свиноматок указанного генотипа с учетом индекса «уровень 

адаптации». Установлено, что животные, у которых индексы 

«интенсивность формирования» и уровень адаптации» равны 0,441±0,0207 и 

7,05±0,138 баллов соответственно продолжительность жизни составляет 

43,6, племенного использования – 35,6 месяцев. От животных с указанными 
параметрами получено 7,6 опоросов, 110,2±3,51 поросенка всего, в том числе 

97,9±3,19 живых. 
 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

5. Крамарев С. М., Пашова В. Т., Мыцик А. А., Крамарев А. С. 

Фосфатное состояние черноземов обыкновенных и финансовый 
механизм его улучшения. Почвоведение и агрохимия. Казахстан, 2017. 

№1. С. 53–70. 
 

6. Солодушко Н. Н., Солодушко В. Ф., Романенко А. Л. Влияние 

технологических приемов на зимостойкость и урожайность ячменя 
озимого в условиях северной Степи Украины. Вестник Прикаспия. 

с. Соленое Займище, 2017. №3 (18). С. 14–19. 
 Приведены результаты исследований влияния предшественников сроков 

сева на зимостойкость и урожайность ячменя озимого в условиях северной 

Степи Украины. Установлено, что наиболее весомый урожай зерна было 

получено при посеве ячменя озимого 30 сентября и 5 октября после гороха, 

который составил в среднем по сортам Достойный и Луран 

соответственно 5,24 и 5,50 т/га. При возделывании ячменя озимого после 

подсолнечника лучшие результаты обеспечило проведение сева в 
сравнительно ранние сроки, а именно 25 сентября (3,99 т/га) и 30 сентября 

(3,76 т/га). 
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7. Цилюрик А. И., Шапка В. П. Влияние мульчирующей обработки 

почвы на питательный режим чернозема в посевах ячменя ярового. 
Вестник Прикаспия. с. Соленое Займище, 2017. №3 (18). С. 31–42. 
 Исследованиями установлено, что при использовании отвальной вспашки 

наблюдается устойчивая тенденция к повышению нитрификационной 

способности чернозема обыкновенного сравнительно с мелкой мульчирующей 

обработкой (чизелевание, дискование) почвы и увеличение содержания азота 

нитратов на 3-4 мг/кг. Фосфатный и калийный режим чернозема при 

чизелевании и отвальной вспашке был практически одинаковым за 

исключением дискования где отмечено снижение содержания фосфора и 

калия вследствие ухудшением микробиологической активности почвы, 

аэрации и минерализации растительного субстрата. Применение отвальной 

вспашки и чизелевания обеспечивает получение практически равноценного 
урожая зерна ячменя 2,69-3,35 и 2,35-3,32 т/га, соответственно. Дискование 

почвы снижает урожайность ячменя ярового на 0,14-0,48 т/га (5,9-17,8%) за 

счет иммобилизации азота микроорганизмами при разложении 

растительных остатков 
 

8. Солодушко Н. Н., Солодушко В. Ф., Романенко А. Л. Влияние 

минеральных удобрений на урожайность пшеницы озимой (Triticum 

aestivum) в степи Украины. Земледелие и защита растений. г. 
Прилуки, 2017. №6 (115). С. 22–24. 
 Представлены результаты исследований эффективности применения 

минеральных удобрений при выращивании пшеницы озимой после разных 

предшественников в условиях Степи Украины. Установлено, что после 

черного пара, гороха и подсолнечника на рекомендуемых фонах питания 

наиболее существенный прирост урожая пшеницы озимой в сравнении с 

контролем обеспечивали азотные подкормки в различные фазы развития 

растений. 
 

9. Халак В. И. Уровень адаптации и фенотипической консолидации 
свиней зарубежной селекции по признакам с низким коэффициентом 

наследуемости. Зоотехническая наука Беларуси: сб. научн. тр. Т. 52. Ч. 

1: Генетика, разведение, селекция, биотехнология размножения и 

воспроизводство. Технология кормов и кормления, продуктивность. 
Жодино, 2017. С.126–132. 

 В статье представлены результаты исследований показателей 

воспроизводительных качеств свиноматок породы ландрас французской 

селекции за период их племенного использования, уровень адаптации и 

фенотипической консолидации по признакам с низким коэффициентом 

наследуемости. Установлено, что максимальными показателями 

«продолжительность жизни, мес.», «продолжительность племенного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29842596
https://elibrary.ru/item.asp?id=29842596


5 

 

использования, мес.», «получено опоросов», «родилось поросят всего, гол.», 

«родилось живых поросят, гол.», «плодовитость, гол.» характеризуются 

свиноматки, у которых индекс «уровень адаптации» варьирует в пределах 

от 6,61 до 7,01 баллов. Коэффициент фенотипической консолидации, по 

указанным показателям у свиноматок породы ландрас (М-) составляет 

К1=0,160-0,706, К2=0,196-0,756. 
 

10. Козырь В. С. Энергия роста бычков серой украинской породы при 

выращивании по разным технологиям. Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности: сб. 

научн. статей в 2 т. Ставрополь: Агрус, 2017. Т.1. С.231–236. 
 Приведены результаты изучения динамики живой массы бычков серой 

украинской породы с учетом живой массы при рождении и технологии 

выращивания. Показана положительная взаимосвязь живой массы бычков 

при рождении и при их реализации в 18-месячном возрасте. 
 

11.  Халак В. И. Уровень фенотипической консолидации физико-
химических свойств мышечной ткани молодняка свиней 

универсального направления продуктивности с учетом 

вариабельности некоторых показателей интерьера. Инновационные 
технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой 

промышленности: сб. научн. статей в 2 т., Ставрополь: Агрус, 2017. 

Т.1. С.378–385. 
 Изучено физико-химические свойства мышечной ткани молодняка свиней 

универсального направления продуктивности с учетом вариабельности 

некоторых показателей интерьера, а также определен уровень 
фенотипической консолидации указанных признаков. Установлено, что 

количество образцов высокого качества с учетом влагоудерживающей 

способности составляет 8,33 %, интенсивности окраски – 20,83 % 

нежности – 8,33 %. Максимальными показатели коэффициента 

фенотипической консолидации физико-химических свойств длиннейшей 

мышцы спины имеют животные класса М+ по активности щелочной 

фосфатазы (нежность, с; К1=0,526, К2=0,511) и а-амилазы сыворотке крови 

молодняка свиней крупной белой породы. (потери при термической 

обработке, %; К1=0,573, К2=0,570). 
 

12.  Чегорка П. Т. Технологические операции при производстве молока 

в крестьянских хозяйствах. Инновационные технологии в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности: сб. научн. 

статей в 2 т. Ставрополь: АҐРУС, 2017. Т.1. С.452–456. 
Приведены результаты оценки затрат кормов при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах пригородной 
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и сельской зоны. Предложено развивать обслуживающие кооперативы по 

производству кормов, что будет способствовать повышению 

рентабельности производства молока в этом производственном сегменте. 

13.  Чегорка П. Т. Элементы затрат труда при производстве животноводческой 
продукции в крестьянских хазяйствах. Инновационные технологии в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности: сб. 

науч. статей в 2 т. Ставрополь: АҐРУС, 2017. Т.1. С.457–462. 
 Приведены результаты оценки технологических операций при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота в крестьянских 

хозяйствах пригородной и сельской зоне. Предложено развивать 
обслуживающие кооперативы по переработке молока, что будет 

способствовать повышению рентабельности производства молока в этом 

производственном сегменте. 
 

14.  Козырь В. С. Качество молозива и молока коров при применении 

усовершенствованных рецептур премиксов. Инновационные 

технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой 
промышленности: сборник научн. статей в 2 т. Ставропольского гос. 

Аграрного ун-та, Ставрополь: Агрус, 2017. Т.1. С.463–470. 
 Проведено исследование эффективности использования премиксов в 

кормлении крупного рогатого скота премиксов при дисбалансе в рационе 

микроэлементов и минеральных веществ. Доказано положительное влияние 

усовершенствованных рецептур премиксов на качественные показатели 

молозива и молока коров. 
 

15.  Derkach K. V., Satarova T. M., Dzubetsky B. V., Borysova V. V., 
Cherchel V. Yu., Cherenkov A. V. Relationship between maize Lancaster 

inbred lines according to SNP-analysis. Maize Genetics Cooperation 

Newsletter. 2017. Vol. 91. P. 1–6. 
 В статті наведені результати дослідженя SNP-маркерів панелі BDI-III 

ліній української селекції та SNP-маркерами плазми Ланкастер 
 

16.  Деркач К. В., Сатарова Т. М., Борисова В. В., Черчель В. Ю., 
Дзюбецький Б. В. Групування та кластеризація ліній кукурудзи 

зародкової плазми Ланкастер за результатами SNP-аналізу. Regulatory 

mechanisms in biosystems. 2017. Vol. 8. № 3. С. 343–348. 
 Охарактеризовано репрезентативність маркерів однонуклеотидного 

поліморфізму ДНК панелі BDI-III з 384 SNP-маркерів для 91 лінії кукурудзи 

Дніпровської селекційної програми різних зародкових плазм. Проведено 
групування досліджуваного масиву ліній за алельним станом SNP-маркерів 

та ідентифікацію кластера плазми Ланкастер серед загальної добірки ліній 
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шляхом проведення двовимірного Regul. Mech. Biosyst., 8(3) 344 принципового 

компонентного аналізу. За результатами якісного кластерного аналізу 

методом повного зв’язку відмічено генетичне різноманіття всередині плазми 

Ланкастер за варіюванням алельного стану SNP-маркерів. Серед 

проаналізованих ліній зародкової плазми Ланкастер виділено два підкластери. 

Перший підкластер об’єднує 23 лінії української селекції та широковідому 

лінію Мо17 (77,4%), другий – 6 ліній української селекції та широковідому 

лінію Oh43 (22,6%) 
 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 

УКРАЇНИ 
 

17.  Халак В. І., Сусол Р. С., Засуха Л. В. Показники росту та їх зв'язок 

з фактором продуктивного довголіття свиноматок різного рівня 

адаптації. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць. Одеса, 
2017. Вип. 84–1. С. 98–104. 
 Досліджено показники росту ремонтних свинок та фенотиповий прояв ознак 

відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи різного рівня адаптації, 

розраховано коефіцієнти парної кореляції між ознаками, а також визначено критерії 

відбору високопродуктивних тварин. Встановлено, що максимальними показниками 

тривалості життя (58,6±2,16 міс) та тривалості племінного використання 

(49,2±2,17 міс) характеризувалися свиноматки, у яких індекс «рівень адаптації» 

коливається у межах від 6,55 до 8,08 балів. Від тварин зазначеної групи (24,2 %) 

одержано максимальну кількість опоросів (9,6±0,36), поросят усього (106,2±5,48 гол), 
живих поросят за період племінного використання (100,8±4,91 гол). Коефіцієнти 

парної кореляції між показниками росту, рівня адаптації та ознаками 

відтворювальної здатності коливається у межах від -0,294 (tr=2,53; середньодобовий 

приріст живої маси × тривалість життя) до 0,981 (tr=205,12; тривалість життя × 

одержано живих поросят). 
 

18.  Плис В. М. Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-

аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012-2016 рр. 

Біологія тварин. Львів, 2017. Т. 19, № 2. С. 101–105. 
 У статті викладено результати по вивченню епізоотичної ситуації щодо 

пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання, у приватному секторі і 

птахогосподарствах України за 2012 – 2016 рр. Всього клінічно було обстежено 25000 

птиці. Проведено патолого-анатомічний розтин 2300 трупів загиблої 

птиці.Результати епізоотологічних досліджень свідчать про високу ураженість 

птиці на пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання. Особливо цей показник зріс 

у сільськогосподарської птиці – на 63 %. Встановлено щорічне зростання спалахів 

пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у птиці. Особливо цей показник 

різко зріс серед сільськогосподарської птиці у період 2014 р. – в середньому на 12 %, у 
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період 2015 р. – в середньому на 18 %; серед синантропних птахів у період 2016 р. – в 

середньому на 8 % порівняно з 2012 роком. При цьому захворюваність птиці була 

різною залежно від виду птиці, типу її вирощування, умов утримання, а перебіг 

захворювання мав певні сезонні коливання. Навесні та восени захворювання 

реєстрували частіше до 42 % і відповідно до 34 %, тоді як влітку до 14 % та взимку до 

10 %. З'ясували, що в приватному секторі захворюваність птиці була вищою на 53 % 

порівняно з крупними і на 9 % порівняно з фермерськими птахогосподарствами. 
 

19.  Халак В. І., Грабовська О. С., Лучка І. В, Денис Г. Г. Біохімічні 
показники сироватки крові молодняку свиней різних категорій за 

якісним складом м’язової тканини. Біологія тварин. Львів, 2017. Т. 19, 

№4. С. 64–72. 
 У статті наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові молодняку свиней з урахуванням їх розподілу на категорії за фізико-хімічними 

властивостями та хімічним складом м’язової тканини. Етапи виконання науково-
дослідної роботи: відбір молодняку свиней великої білої породи у 2,5-3-місячному віці, 

контрольна відгодівля молодняку свиней до досягнення живої маси 100-110 кг, 

контрольний забій та відбір зразків найдовшого м’яза спини, дослідження фізико-

хімічних властивостей та хімічного складу найдовшого м’яза спини. відбір зразків 

крові проводили у тварин піддослідної групи у 5-місячному віці, біохімічні показники 

сироватки крові досліджували з урахуванням вмісту загального білка та холестеролу, 

концентрації альбумінів і глобулінів, активності лужної фосфатази, АлАТ, АсАТ. 

Встановлено, що молодняк свиней категорії «низька якість» м’яса за 

волоутримуючою здатністю, ніжністю та вмістом внутрішньом’язового жиру 

характеризується, порівняно з ровесниками категорії «висока якість» більшим 

високим вмістом загального білка (на 0,67-6,73 г/л), активністю 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) (на 0,06-0,31 ммоль/год/л) та лужної фосфатази 
(на 4,89-47,56 од/л). 

Кількість зразків високої якості за вологоутримуючою здатністю становить 8,0 

%, інтенсивністю забарвлення – 20,0 %, вмістом внутрішньом’язового жиру – 16,0 % 

ніжністю – 8,0 %. Достовірні коефіцієнти кореляції встановлено за наступними 

парами ознак: «ніжність × вміст холестеролу» (r=0,420±0,1892, tr=2,22) та 

«інтенсивність забарвлення, од. екстинції × 1000 × активність лужної фосфатази» 

(r=-0,483±0,1826, tr=2,64). 
 

20. Козир В.С. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів 

української чорно-рябої молочної породи залежно від сезону отелення 
в умовах степової зони. Вісник аграрної науки. Київ: Аграрна наука, 

2017. № 7. С. 27–30. 
 Установлено, що продуктивність корів української чорно-рябої молочної 

породи тісно пов’язана з сезоном отелення , яки й коригується з 

направленістю організації відтворення стада. Більш високі надої тварини 
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проявляють у зимово-весняний період, особливо з початком надходження до 

раціону зелених кормів. 
 

21.  Дзюбецький Б.В., Черчель В. Ю. Урожайність зерна скоростиглих 

гібридів кукурудзи різних сортозмін. Вісник аграрної науки. Київ: 

Аграрна наука, 2017. № 8. С. 19–23.  
  За останні 28 років (1987–2015) ДУ ІЗК НААН зареєстровано в Україні 

34 скоростиглих гібрида ФАО 150–240, які було розподілено за часом на 4 

сортозміни, за кожної наступної з них відбувалося підвищення врожайності 

зерна нових генотипів. Загальне її зростання становило 3,46 т/га, а 

зменшення вологості зерна під час збирання − 4,5%. Визначено, що щорічний 

приріст урожаю зерна скоростиглих гібридів за 28 років становив 0,08 т/га.  
 

22.  Цилюрик О. І., Горбатенко А. І., Судак В. М., Гасанова І. І., 

Шапка В. П., Кулик А. О. Агротехнічна та економічна ефективність 
мульчувального обробітку ґрунту під пшеницю озиму по чистому 

пару. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. Дніпро, 2017. № 1 (43). С. 5–11.  
 В умовах північного Степу при вирощуванні пшениці озимої по чистому 

після кукурудзи пару обґрунтована доцільність мілкого мульчувального 

обробітку ґрунту (дисковий, плоскорізний), який на органо-мінеральному фоні 

(післяжнивні рештки + N60P30K30) за ефективністю переважає глибоку 
зяблеву оранку (додаткове накопичення вологи – 89–143 м3/га, урожайність 

зерна – 5,52–5,60 т/га, економія пального – 22–29 л/га, рентабельність – 110–

123 %). Визначено, що кращі передумови для отримання високобілкового 

зерна пшениці озимої складаються в роки, коли весняно-літня вегетація 

рослин відбувається за достатніх вихідних запасів продуктивної вологи в 

шарі 0–150 см, за теплої і помірно вологої погоди у фазу наливу і до кінця 

воскової стиглості зерна 
 

23.  Плис В .М. Патолого-анатомічні зміни за хронічного перебігу 

пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці. Ветеринарна 
медицина: міжвід. тематич. наук. зб. Харків, 2017. № 103. С. 372–375. 
 В статті представлено результати патолого-анатомічного розтину птиці за 

пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання. Вивчаючи патолого-анатомічні 

зміни у птиці за ураження пастерельозно-аскаридіозної асоціаціації з'ясували, що 

попри тканинні порушення, характерні за пастерельозно-аскаридіозного 

захворювання, відмічали інтенсивні ураження у місцях паразитування збудника 

аскаридіозу птиці. Найбільш поширені патолого-анатомічні зміни були відмічені в 

кон’юнктиві, носовій порожнині, серці, легенях, бронхах, печінці, тонкому і товстому 

відділах кишечнику, суглобах. При патолого-анатомічному розтині трупів загиблої 

птиці, за пастерельозно-аскаридіозної асоціації, виявляли типову картину 
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пастерельозного сепсису: множинні крапчасті крововиливи, геморагічні явища в шкірі і 

підшкірній клітковині та на внутрішній поверхні м’язів грудної кістки. Крововиливи 

різної форми відмічали на серозних покривах брижі, очеревини, оболонки шлунка і 

кишечника. Слизова оболонка набрякла, гіперемійована, пронизана крапчастими і 

плямистими крововиливами, на її поверхні і в просвіті кишечнику – скупчення слизу. 

Такі ураження певною мірою пов’язані зі значним травмуванням стінок кишечнику 

мігруючими личинками аскаридій, які близько 18– 20 діб розвиваються у їх товщі. Під 

час розтину трупів птиці після виходу личинок зі стінок кишечнику, запальний процес 

був слабшим, а в просвіті кишок знаходили молодих аскаридій. 
 

24.  Плис В. М. Пато-гістологічні зміни при пастерельозно-
аскаридіозному мікст-захворюванні птиці за гострого та хронічного 

перебігу. Вісник Житомирського агроекологічного університету: наук.-

теоретич. зб. Ветеринарія. Житомир, 2017. Т.1 № 1 (58). С. 144–153. 
 В статті викладено результати гістологічних досліджень 
паренхіматозних органів загиблої птиці за пастерельозно-аскаридіозного 

мікст захворювання при гострій та хронічній формі перебігу.Встановлено, 

що зареєстровані пато-гістологічні зміни за пастерельозно-аскаридіозного 

мікст захворювання відіграють важливу роль у постановці заключного 

діагнозу та диференційній діагностиці.Суттєві патоморфологічні зміни у 

внутрішніх органах птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст 

захворювання спостерігали у серці (вогнищевий некроз міокарду, зернисту і 

жирову дистрофію м'язових волокон, втрату їх окресленості та 

фрагментацію); печінці (гепатоцити перебували у стані зернистої 

дистрофії, кровоносні судини кровонаповнені); дванадцятипалій кишці 

(катарально-геморагічне запалення).З'ясували, що найбільш виразні пато-

гістологічні зміни були у курей за гострого перебігу мікст захворювання і 
характеризувалися вогнищевим некрозом міокарду, зернистою дистрофією 

печінки, катарально-геморагічним ентеритом, катарально-геморагічним 

дуоденітом та відкладанням амілоїду в капілярних петлях клубочка і під 

базальною мембраною канальців нирки. 
 

25.  Плис В. М. Пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання птиці 

– проблема сьогодення (Оглядова стаття). Вісник Сумського 

національного аграрного університету: cерія Ветеринарна медицина. 
Суми, 2017 № 1 (40). С. 102–105.  
 В статті викладено результати проведеного літературного огляду 

бактеріально-гельмінтозних мікст захворювань птиці. У переліку 

асоціативних захворювань, які завдають значних економічних збитків 

птахівництву, однією з актуальних проблем є пастерельозно-аскаридіозне 

мікст захворювання птиці. В статті наведено літературний огляд клінічних 
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ознак, патолого-анатомічних змін, класичних і сучасних методів 

діагностики, лікування, профілактики та заходів боротьби. 
 

26.  Халак В. І., Бордун О. М. Деякі інновації у селекції свиней та 

результати їх використання. Вісник Сумського НАУ: серія 

тваринництво. Суми, 2017. Вип. 7 (33).С. 142–146. 
Наведено результати досліджень показників власної продуктивності та 

ознак відтворювальної здатності свиноматок різної племінної цінності, яку 

визначали згідно вимог інструкції з бонітування свиней та за методом BLUP. 

Встановлено, що за показниками власної продуктивності (вік досягнення 

живої маси 100 кг та товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців) 

ремонтні свинки генеральної сукупності (n=170) та різної племінної цінності 

належать до класу «еліта». за ознаками відтворювальної здатності 

свиноматки, що перевіряються класу «еліта» та класу М+ за індексом BLUP 

достовірно переважали ровесників ІІ класу та класу М- за багатоплідністю 

на 4,8 (td=15,48) – 4,3 (td=10,00) голови, масою гнізда на дату відлучення – на 

23,8 (td=13,52) – 12,8 (td=54,56) кг. На основі зазначеного пропонуємо до 

групи основних свиноматок переводити тварин, які оцінені за показниками 
власної продуктивності (вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина 

шпику на рівні 6-7 грудного хребця, мм) та ознаками відтворювальної 

здатності (багатоплідність, гол, маса гнізда на дату відлучення, кг) і 

належать до комплексного класу «еліта» та з індексом BLUP 110,62 і більше 

балів. 
 

27.  Деркач К. В., Сатарова Т. М., Борисова В. В., Черчель В. Ю. 

Алельний стан SNP-маркерів, характерний для ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 
Київ, 2017. Т. 15. №1. С. 32–39. 
 В результаті проведеного дослідження ідентифіковано SNP-маркери 

панелі BDI-IIIа, які можна використовувати для диференціації ліній 

кукурудзи зародкової плазми Ланкастер серед інших плазм. Найбільша 

різниця між частотами однойменних алелей в двох групах ліній, на рівні D = 

0,74, була зафіксована для SNP-маркера BDI-IIIа-332. Для маркерів, обраних 

за результатами ранжування при D = 0,53 – 0,74, діапазон частот 

мажорних алелей в групі неланкастерівських ліній склав 0,57 – 0,84. У групі 

ліній плазми Ланкастер частоти цих же алелей знизилися до 0,03 – 0,10. 
Ідентифіковано пропущені в групі ліній Ланкастер та унікальні для 

неланкастерівських ліній алелі за 16 SNP маркерами. 
 

28.  Клімова О. Є. Результати вивчення реакції ліній цукрової 

кукурудзи на М і С типи цитоплазматичної чоловічої стерильності. 

Генетичні ресурси рослин. Харків, 2017. № 19. С.68–77. 
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Висвітлено результати вивчення реакції 100 ліній робочої колекції 

цукрової кукурудзи на М і С типи цитоплазматичної чоловічої стерильності 

(ЦЧС) в контрастних умовах 2014-2015 рр. Проведено класифікацію 

лінійного матеріалу за його закріплюючою та відновлювальною здатністю. 

Виділено лінії повні закріплювачі стерильності та часткові і повні 

відновлювачі фертильності М і С типів ЦЧС. Проведена структуризація 

лінійного матеріалу за групами закріплення стерильності і відновлення 

фертильності оцінюваних типів ЦЧС та відносно тривалості його 

вегетаційного періоду 

 

29.  Черчель В. Ю., Плотка В. В., Абельмасов О. В., Таганцова М. М. 

Аналітично-математична модель тривалості періоду "сходи-цвітіння 
50% качанів" сімей S6 кукурудзи залежно від аргументних ознак. 

Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 

Херсон : Гринь Д. С., 2017. Вип. 67. С. 101–104.  
  Розроблено математичну модель тривалості періоду сходи-цвітіння 50% 

качанів сімей S6 генерації. Отримано високі коефіцієнти множинної регресії 
та детермінації, відповідно 0,97 та 0,95, що свідчить про наявність тісного 

зв’язку між тривалістю періоду сходи – цвітіння 50% качанів та 

досліджуваними факторами (сумою ефективних температур повітря та 

сумою опадів) і дає можливість з високим рівнем точності спрогнозувати 

параметри реакції цього показника у сімей S6 генерацій. 
 

30. Зєльдін В. Ф. Особливості селекційної роботи у свинарстві. 

Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, 
с. Чубинське. Вінниця: ФОП Рибаченко О. М., 2017. Вип. № 53. С. 

119–124. 
Узагальнено методи селекційного процесу щодо генетичного 

удосконалення поголів’я свиней у історичному аспекті, підкреслено 

обумовленість його біологічними особливостями цих тварин та їх 

господарсько-корисними ознаками в залежності від різних факторів 

вирощування. Визначено направленість діяльності суб’єктів племінної справи 
у забезпеченні інтенсифікації галузі. 

 

31.  Козырь В. С., Коваленко В. П., Геккиев А. Д. Продуктивность 

голштинов различной эколого-генетической генерации и украинской 

черно-пестрой молочной породы в условиях степной зоны Украины. 

Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий 
збірник. Інститут розведення і генетики тварин ім.М. В. Зубця НААН, 
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с. Чубинське. Вінниця: ФОП Рибаченко О. М., 2017. Вип. № 53. 

С. 130–139. 
 Изучена продуктивность коров голштинской и украинской черно-пестрой 

молочной породы в условиях степной зоны Украины. Оценены селекционные 
изменения при использовании имеющегося генофонда. Определены 

направления дальнейшей племенной работы с отечественной породой. 
 

32. Козырь В. С., Коваленко В. П., Геккиев А. Д. Усовершенствование 

методов оценки производителей молочного скота. Науковий вісник 

«Асканія-Нова». Нова Каховка, 2017. вип. 10. С. 174–190. 
 Методы оценки производителей молочных пород динамично 

совершенствуются в направлении их препотентности, повышения 

жизнеспособности и продуктивности потомства. При этом рекомендованы 

несколько модифицированные приемы оценки качества спермопродукции. 
 

33.  Плис В. М. Симптомокомплекс за надгострого, гострого та 

підгострого перебігу пастерельозно-аскаридіозної асоціації у птиці 

різних видів. Науковий вісник Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (cерія 

Ветеринарні науки). Львів, 2017. Т.19, № 77. С. 174–178.  
 Викладено результати клінічного прояву у птиці, при пастерельозно-

аскаридіозному мікст захворюванні, за 2014-2015 рр. Клінічні ознаки залежали від 

фізіологічного стану птиці, умов утримання та годівлі, вірулентності збудника 

пастерельозу, циклу розвитку аскаридій, інтенсивності ураження аскаридіями, 

температури та вологості зовнішнього середовища, джерела мікст захворювання та 

шляхів проникнення збудників в організм птиці. Зазвичай за зверхгострої форми мікст 
захворювання перебігало без видимих клінічних ознак. Зовнішньо клінічно здорова птиця 

раптово падає та гине, але у деяких особин відмічали клінічний прояв. З'ясували, що у 

птиці за зверхгострого перебігу мікст захворювання були такі клінічні ознаки: курей - 

пір'я скуйовджене, пригнічення, лихоманка, ціаноз гребеня та сережок, а перед 

загибеллю відмічали судомні явища; водоплавної птиці – пригнічення, малорухливість, 

лихоманка, інколи судоми; у птахомолодняку – сповільнена реакція на зовнішні 

подразники, пригнічення, судомні скорочення м’язів; голубів – пір’я скуйовджене, 

нахохленість, відмова від прийому корму і води, лихоманка; папуг – пригнічення, 

сповільнена реакція на зовнішні подразники, проносні явища, послід сірого кольору з 

великою кількістю прозорого слизу і червоних крапчастих включень. Загальними 

ознаками у птахопоголів’я за гострого перебігу захворювання були: птахомолодняку – 

малорухливість, пригнічення, анорексія, риніт, пір’я скуйовджене, тьмяне, спрага, 
підвищена температура тула, анемія, крила опущені, профузний пронос, дихання 

утруднене, кон'юнктивіт, припухання суглобів; у дорослої птиці - із дзьобу та ніздрів 

виділяється серозно-слизистий ексудат, пір’я скуйовджене, тьмяне, пронос, 

дегідратація організму, дихання утруднене, апетит відсутній, видимі слизові оболонки 
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бліді, суглоби потовщені, гарячі, кульгавість. За підгострої форми перебігу 

пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання клінічні ознаки хвороби були такі 

ж, як і при гострій формі, але вони менш виражені, а захворювання перебігало 

впродовж кількох днів і навіть тижнів. У хворої птиці відмічали: профузний пронос, 

утруднене дихання, ціаноз сережок і гребеня у курей, депресивний стан. Ascaridia galli, 

в асоціації з Pasteurella multocida, ускладнює розвиток і перебіг пастерельозно-

аскаридіозного мікст захворювання. 
 

34.  Халак В. І., Грабовська О. С., Денис Г. Г. Показники білкового 
обміну та їх зв'язок з ознаками власної продуктивності ремонтних 

свинок різних генотипів. Науково-технічний бюлетень Державного 

науково-дослідного контрольного Інституту ветеринарних 

препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 
2017. Вип. 18, №2. С. 451–457. 
 Наведено результати досліджень показників білкового обміну сироватки 

крові, росту та розвитку ремонтних свинок різного походження в ранньому 

онтогенезі. Показники білкового обміну досліджували з урахуванням 

наступних параметрів: вміст загального білка, г/л, концентрація альбумінів і 

глобулінів, г/л, вміст сечовини та креатиніну, ммоль/л, показники росту та 

розвитку – згідно вимог інструкції з бонітування свиней та з використанням 

методів індексної селекції. Встановлено, що показники білкового обміну 

сироватки крові ремонтних свинок великої білої породи української і 
французької селекції та породи ландрас французької селекції відповідають 

фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. за віком досягнення живої маси 

100 кг і товщиною шпику на рівні 6-7 грудного хребця тварини зарубіжного 

походження переважають ровесниць великої білої породи української 

селекції в середньому на 20,4 і 27,42 %. Ефективними маркерами відбору 

ремонтних свинок великої білої породи української та французької селекції 

та породи ландрас французької селекції є вміст сечовини, загального білка 

та креатиніну.  
 

35. Зєльдін В. Ф. Використання селекційних ознак розвитку і 

продуктивності при оцінці племінних якостей свиней. Науково-
технічний бюлетень. Інститут тваринництва НААН. Харків, 2017. 

Вип. 117. С. 63–69. 
 Узагальнено методи селекційного процесу щодо генетичного 

удосконалення поголів’я свиней у історичному аспекті, підкреслено 

обумовленість його біологічними особливостями цих тварин та їх 

господарсько-корисними ознаками в залежності від різних факторів 

вирощування. Визначено направленість діяльності суб’єктів племінної справи 
у забезпеченні інтенсифікації галузі. 
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36. Козир В. С., Коваленко В. П., Геккієв А. Д. Стан та перспективи 

племінної роботи в молочному скотарстві півдня України. Передгірне 
та гірське землеробство і тваринництво: міжвідомчий тематичн. 

наук. збірник. Вип. 61. Львів-Оброшино, 2017. С.159–172. 
 Узагальнено та визначено напрями племінної роботи в молочному 

скотарстві агроформувань Півдня України з використанням вітчизняних 

аборигенних та генофонду класичних світових порід. Відзначено найбільш 

ефективні селекційні прийоми. 
 

37. Линник Ю., Чернявський С., Денисюк О. Інноваційні рішення щодо 
машинного доїння корів. Тваринництво України. 2017. № 5–6. С. 6–11. 

Розглянуто питання удосконалення техніки машинного доїння корів в 

господарствах різних типорозмірів та форм власності. Узагальнено наявний 

досвід і запропоновано власні розробки модернізації доїльного обладнання. 

Запропоновані рішення технічних проблем машинного доїння, які апробовано 

в ТОВ «Агрофірма «Красний Забойщик» та ПП «Агромекс Плюс» 

Дніпропетровської області сприяють підвищенню ефективності 

експлуатації доїльних установок та реалізації продуктивного потенціалу 

дійних корів.  
 

38. Плис В. М. Особливості клінічного прояву пастерельозно-

аскаридіозного мікст захворювання у різних видів птиці за хронічного 
перебігу. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. 

праць. Ветеринарні науки. Вип. № 34, частина 2. Харків, 2017 р., С. 

256–259. 
 В статті викладено результати клінічного прояву пастерельозно-аскаридіозного 
мікст захворювання у птиці різних видів за хронічного перебігу, упродовж 2014-2015 

рр. Клінічні ознаки залежали від фізіологічного стану птиці, умов утримання та 

годівлі, вірулентності збудника пастерельозу, циклу розвитку аскаридій, 

інтенсивності ураження аскаридіями, температури та вологості зовнішнього 

середовища, джерела мікст захворювання та шляхів проникнення збудників в організм 

птиці. За хронічного перебігу пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у 

птиці спостерігали такі ознаки: птахомолодняку – зниження апетиту, слабкість, 

виснаження, риніт, утруднене дихання, пронос, у молодняку папуг спостерігали спрагу, 

пронос, послід світло-зеленого кольору з прошарками крові, відсутність польоту, у 

голуб’ят - пронос, послід від темно-зеленого до чорного кольору, неприємного, кислого 

запаху, паралічі шиї і кінцівок; дорослої птиці – синусит, кон'юнктивіт, трахеальні 

хрипи, артрит, зниження продуктивності. Необхідно відмітити, що захворювання у 
водоплавної птиці проявлялося депресивним станом, артритами, запаленням тканин 

міжщелепового простору, блідістю видимих слизових оболонок, зниженням 

продуктивності, голубів - керато-кон'юнктивіт, із носової порожнини виділяється 

білий слиз, пір'я навколо клоаки забруднене послідом коричневого кольору, спрага, 
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суглоби потовщені, гарячі, кульгавість; у папуг спостерігали кон’юнктивіт, 

іктеричність радужки ока, блідість видимих слизових оболонок, із носової порожнини 

виділяється мутний слиз. 
 

39.  Халак В. І., Козир В. С., Волощук В. М., Засуха Л. В. Тривалість 

продуктивного довголіття та рівень адаптації свиноматок 
універсального напрямку продуктивності. Свинарство: міжвідомчий 

тематичн. наук. збірник ІС і АПВ НААН. Вип. 69. Полтава, 2017. 

С. 74–82. 
 Досліджено показники продуктивного довголіття та рівень адаптації 

свиноматок різної тривалості племінного використання, розрахувати коефіцієнти 

парної кореляції між ознаками, а також визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин за коефіцієнтом плодючості тварин. Для досягнення 
мети науково – дослідної роботи використовували зоотехнічні, біометричні та 

економічні методи досліджень. 

Встановлено, що тривалість життя свиноматок великої білої породи в 

умовах племінного репродуктора ТОВ «Дружба – Казначеївка» Дніпропетровської 

області становить 44,8±1,97 міс, тривалість племінного використання – 33,4±1,96 міс 

індекс «рівень адаптації» – 11,75±0,726 бала. Частка тривалості племінного 

використання до тривалості життя у тварин основного стада дорівнює 74,5 %. За 

період племінного використання від свиноматок великої білої породи одержано 

6,2±0,36 опороси, поросят усього – 67,5±4,40 гол, живих поросят - 64,2±4,14 гол. 

Багатоплідність свиноматки в розрахунку на один опорос склала 10,1±0,16 гол, маса 

гнізда на дату відлучення - 77,0±1,02 кг, кількість непродуктивних днів в розрахунку на 
один опорос – 25,4±2,90, тривалість міжопоросного періоду – 173,6±3,71 днів. 

Достовірну різницю між тваринами з максимальною (І група) та мінімальною 

часткою тривалості племінного використання (ІІІ група) до тривалості життя 

встановлено за показниками «одержано опоросів» (lim=6,0; td=15,78; Р<0,001), 

«одержано поросят усього, гол» (lim=71,7 гол; td=11,74; Р<0,001), «одержано живих 

поросят, гол» (lim=68,4 гол; td=11,79; Р<0,001), «багатоплідність свиноматки в 

розрахунку на один опорос, гол» (lim=1,8 гол на один опорос; td=2,81; Р<0,01), 

«коефіцієнт плодючості тварин» (lim= 44,12 бала; td=2,59; Р<0,05) та «маса гнізда 

на дату відлучення, кг» (lim=7,9 кг; td=3,46; Р<0,01). За показниками «кількість 

непродуктивних днів в розрахунку на один опорос» та «тривалість міжопоросного 

періоду, днів» різниця між свиноматками зазначених груп коливалася у межах від 3,48 

до 28,69 %. Зв’язки між коефіцієнтом плодючості тварин, показниками рівня 
адаптації та ознаками відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи є 

достовірними з імовірністю Р<0,05-0,001. Максимальну прибавку продукції одержано 

від свиноматок, у яких співвідношення: «тривалість племінного використання : 

тривалість життя» дорівнювало 83,6±0,61 – +5,40 %. 
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40.  Халак В. І., Козир В. С., Волощук В. М. Показники продуктивності 

та економічна оцінка використання свиноматок різного рівня 
експлуатаційної цінності. Свинарство: міжвід. тематичн. наук. 

збірник. ІС і АПВ НААН. Полтава, 2017. Вип. 70. С. 74–81. 
 Наведено результати досліджень показників відтворювальної здатності та 

розраховано економічну ефективність використання свиноматок різної 

експлуатаційної цінності. 

Встановлено, що тривалість життя свиноматок контрольної групи (n=63) 

становить 43,9 міс, тривалість племінного використання – 32,6 міс. За період 

племінного використання від тварин зазначеної групи одержано 6,0 опоросів, поросят 
усього в розрахунку на одну свиноматку – 65,5 гол, живих поросят – 62,2 гол. Середні 

показники багатоплідності свиноматок, маси гнізда на час відлучення та 

збереженості поросят до відлучення дорівнюють 10,3 гол, 75,5 кг та 93,9 % 

відповідно. Результати досліджень показали, що свиноматки великої білої породи ТОВ 

«Дружба – Казначеївка» Дніпропетровської області характеризуються достатньо 

високим рівнем експлуатаційної цінності. Їх диференціація за показником «одержано 

поросят в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася» свідчить, що 58,7 % 

тварини належать до високого рівня експлуатаційної цінності. Тривалість їх життя 

становить 53,9 міс, тривалість племінного використання – 42,7 міс. За період 

племінного використання від свиноматок з високим рівнем експлуатаційної цінності 

одержано 7,9 опоросів, 88,2 поросят усього, в тому числі 83,9 живих. Середні 

показники багатоплідності, маси гнізда на дату відлучення та збереженість поросят 
до відлучення склали 10,6 гол, 79,9 кг та 93,8 %. Порівняно з ровесницями категорії 

«низький / низький» свиноматки даної групи достовірно переважали їх за наступними 

показниками: «тривалість життя, міс» - на 30,4 міс (td=14,20), «тривалість 

племінного використання, міс» - на 29,9 міс (td=14,51), «одержано опоросів за період 

племінного використання свиноматки» - на 5,8 (td=15,67), «одержано поросят всього 

в розрахунку на одну свиноматку, гол» - на 71,7 гол (td=13,84), «одержано живих 

поросят, гол» - на 69,1 гол (td=14,76), «середній показник багатоплідності свиноматки 

за період племінного використання, гол» - на 3,8 гол (td=3,30), «маса гнізда на час 

відлучення, кг» - на 8,2 кг (td=3,98). Прибавка додаткової продукції за показником 

«маса гнізда на дату відлучення, кг», від свиноматок категорій «високий / високий» та 

«середній / високий» рівень експлуатаційної цінності становить +0,91 – +3,57 %, а 
вартість додаткової продукції коливається у межах від + 24,21 грн. до + 95,01 грн. 
 

41. Ноздріна Н. Л., Гасанова І. І. Особливості росту і розвитку рослин 
сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу. 

Таврійський науковий вісник. Херсон: Грінь Д.С., 2017. Вип. 98. 

С. 108–113. 
 У статті розглянуто особливості росту і розвитку рослин сучасних 
сортів пшениці озимої протягом вегетації в умовах Північного Степу. 

Досліджені закономірності формування біометричних показників та 
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надземної вегетативної маси рослин по чорному пару та після ячменю ярого 
 

42.  Дзюбецький Б. В., Черчель В.Ю., Борисова В. В., Плотка В. В., 

Абельмасов О.В. Поліморфізм скоростиглих ліній кукурудзи плазми 

Айодент та сестринських гібридів створених за їх участі. Ukrainian 
Journal of Ecology, 2017. 7(1). Р. 46 –51. doi: 10.15421/201705.  
 За результатами досліджень у 2013-2015 рр. встановлено, що 

сестринські гібриди з найменш мінливими показниками врожайності зерна за 

роками досліджень, були отримані від схрещування ліній ДК744, МС555, 

ДК216. Розрахунки коефіцієнтів кореляції між гіпотетичним гетерозисом 

та генетичними дистанціями не виявили достовірних зв'язків (r= 0,118-

0,359), а також між рівнем врожайності сестринських гібридів та 

генетичними дистанціями (r= 0,167-0,351). Виявлено, що лінія МС555 

перевищила за врожайністю зерна лінію контроль ДК744.  
 

43. Гирка А. Д., Педаш О. О, Кулик І. О., Вінюков О. О., Іщенко В. А. 
Продуктивність пшениці озимої залежно від строку сівби та норми 

висіву після ріпаку озимого в умовах Степу. Ukrainian Journal of 

Ecology. 2017, № 7(1), С.30–36. 
 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. 

Затримка з сівбою до 30 вересня, а тим більше, до 10 жовтня негативно 

позначалася, перш за все, на густоті стояння рослин, їх продуктивній 

кущистості, озерненості колосу, масі зерна з колосу та масі 1000 зерен. В 

середньому за роки проведення досліджень найвища врожайність пшениці 

озимої була отримана на варіантах де сівбу проводили 20 вересня з нормою 

висіву насіння 5 та 6 млн шт./га на, яка становила 5,23 т/га. Сівба, як у 
більш ранній строк (10 вересня) так і в більш пізній (30 вересня) призводила 

до зниження врожайності на 0,41 та 0,49 т/га. 
 

44.  Деркач К. В., Борисова В. В., Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Федько М. М. Ідентифікація ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер серед інших типів зародкової плазми за результатами SNP-

аналізу. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2017. 
Т. 20. С. 58–63. 
 SNP-аналіз показав наявність двох груп серед 91 дослідженої лінії 

кукурудзи за алельним станом маркерів. Лінії, які за педігрі відносяться до 

зародкової плазми Ланкастер, на 96,9 % входять до групи 2. За середнім 
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коефіцієнтом приналежності до групи 2 лінії плазми Ланкастер достовірно 

відрізняються від ліній плазми Айодент та Мікс. Лінії плазми Ланкастер 

української селекційної програми характеризуються певним набором 

специфічних алельних варіантів SNP-маркерів панелі BDI-III, які дозволяють 

відокремити їх від ліній плазми Айодент 
 

45.  Деркач К. В. Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. Морфогенез in vitro у 

ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер. Цитология и генетика. 
Київ, 2017. Т. 51. №1. С. 61–68. 
 Вивчено генотипові особливості морфогенезу і регенерації in vitro у п’яти 

ліній кукурудзи селекційно перспективної гетерозисної групи Ланкастер 

порівняно з представниками інших гетерозисних груп – PLS-61, А188 та 

Chi31. Встановлено, що співвідношення таких типів морфогенезу, як 

органогенез та ембріоїдогенез, в калусній тканині визначається генотипом 

експланту та концентрацією сахарози в середовищі для калусогегезу 
 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
  

46.  Черенков А. В. Надійний провідник інноваційних наукових 

розробок. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.7–9. 
У передмові, яка присвячена першому випуску журналу під новою назвою 

"Зернові культури", ми розглянули ключові моменти становлення нашого 

наукового друкованого видання і висвітлили основні напрямки роботи 

редакційної колегії. Пріоритетним напрямом популяризації видання і 
підвищення його рейтингу є приєднання до науково-метричних баз даних 

Google Академії, РІНЦ, а на перспективу до Scopus та Web of Science. 

Журнал має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-6609 

друкованого періодичного видання; Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації – Серія КВ № 22823-12723 ПР, дата 

реєстрації 17.07.2017. 
 

47.  Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Селекція скоростиглих гібридів 

кукурудзи (Zea mays L.) на базі змішаної зародкової плазми. Зернові 
культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.10–16. 
 Наведено результати експериментальних досліджень гетерозисної 

селекції скоростиглих гібридів кукурудзи. Систематизація досліджуваних 

тесткросів за комплексом господарсько-цінних ознак в контрастних умовах 

вирощування дала можливість ідентифікувати групу нових цінних 

скоростиглих ліній. З участю цих ліній одержані високопродуктивні гібриди з 

високими показниками адаптивності. За рівнем продуктивності виділено 15 

кращих гібридних комбінацій. 
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48.  Клиша А. І., Кулініч О. О., Корж З. В. Взаємозв'язок ознак 

продуктивності у сочевиці Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. 
С.16–21. 
 Досліджено сім ліній сочевиці, їхню продуктивність, генетичну 

різноякісність і зв'язки між різними елементами продуктивності. Серед цих 

ліній найменшою кількістю діб до цвітіння (67) відзначався сортозразок Стела, 

а найбільшою – генотип К. 1212 (75). Найвища врожайність зерна 

зареєстрована у генотипів К. 1212 (2,5 т/га) та К. 1212 х Станка 2 (2,46 т/га). 

Найбільше значення кореляції з урожайністю було у ознак: маса бобів з рослини 

(0,75), кількість насіння з рослини (0,75) та маса насіння з рослини (0,78).  
 

49.  Федько М. М., Бебех А. В. Оцінка per se інбредних ліній кукурудзи 

зародкової плазми Lancaster . Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. 
С.21–26. 
 Показано, що врожайність ліній в умовах Степу України великою мірою 

залежить від наявності опадів в критичний за водоспоживанням період 

вегетації. Найбільш продуктивною за всіх умов вирощування виявилась лінія 

ДК2965 з середньою врожайністю 4,99 т/га. За цим показником були виділені 

також лінії ДК2953 та ДК6353 (3,06 та 3,05 т/га відповідно). Високою 

загальною адаптивною здатністю (ЗАЗ) відносно ознаки «врожайність 

зерна» характеризуються лінії ДК6353 та ДК2965, а екологічною 

стабільністю лінії ДК4163, ДК3023, ДК6317, ДК4222, ДК9053 і ДК3044. 
 

50.  Яланський О .В., Остапенко С. М., Середа В .І., Бондаренко Н. С., 
Ісаєва Н. М., Байса І. П Таганцова М. М. Селекція гібридів сорго 

зернового в умовах Генічеської дослідної станції. Зернові культури. 

Дніпро, 2017. Т.1. № 1.С. 31–35. 
 Висвітлено історію створення гібридів зернового сорго на Генічеській 

дослідній станції. Приведені результати сортовипробування нових гібридів 
сорго. Визначений напрям селекційних розробок та оцінено перспективні 

гібридні комбінації сорго зернового Утлюг і СВАТ, які характеризуються 

поліпшеними морфологічними, врожайними та біохімічними властивостями 

порівняно з гібридом-стандартом Ковчег. Ці гібриди включені у державне 

сортовипробування. 
 

51. Абельмасов О. В. Селекційна оцінка самозапилених ліній та 

сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент. Зернові 

культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.35–39. 
 Здійснено добір та оцінку за комплексом селекційних ознак самозапилених 

ліній та сестринських гібридів плазми Айодент. Найвищу середню 

врожайність лінії (4,24 т/га) та сестринські гібриди (7,97 т/га) сформували 

в умовах 2013 р. і на 14,4 і 20,7 % відповідно нижчу в 2015 р. Середня 
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збиральна вологість зерна у гібридів коливалася в межах від 12,9 % в 2014 р. 

до 17,6 % в 2013 р. Виділено 7 найбільш цінних генотипів з високими оцінками 

ЗКЗ за врожайністю зерна.  

52. Сатарова Т. М., Борисова В. В., Гончаров Ю. О., Цзюймэй Чжан, 
Хуй Цзинь. Варіювання вмісту β-каротину в зерні кукурудзи в процесі 

його зберігання. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.40–44. 
 Наведено результати визначення вмісту β-каротину в зерні ліній та 

гібридів кукурудзи в процесі зберігання. Проведені дослідження висвітлюють 

особливості впливу генотипу, умов року вирощування і терміну зберігання на 

вміст β-каротину в зерні. Для порівняльного аналізу селекційних зразків 

кукурудзи за здатністю до накопичення β-каротину рекомендовано 

використовувати зерно врожаю одного і того ж року з однаковим терміном 

зберігання. 
 

53.  Кирпа М. Я., Скотар С. О., Лупітько О. І., Рослик О. О. 
Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних 

насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи. Зернові культури. Дніпро, 

2017. Т. 1. №1. С.45–50. 
 Встановлено особливості аеродинамічного сепарування 

однокомпонентних насіннєвих сумі-шей в режимах їх очищення – сортування 
– калібрування. Не виявлено достовірного прямолінійного зв’язку між 

фракціями та схожістю насіння гібридів кукурудзи. Тому сепарувати таке 

насіння рекомендовано лише у режимі очищення і видалення легковагих 

домішок. 
 

54. Гирка А. Д., Бокун О. І., Мамєдова Е. І. Вплив попередників, 

мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів 

структури врожайності ячменю ярого в північному Степу України. 
Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.51–55. 
 Викладено результати вивчення впливу елементів агротехніки 

вирощування (попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів) в різні за 

агрометеорологічними умовами роки на формування індивідуальної 

продуктивності та врожайності зерна ячменю ярого в північному Степу 

України.  
 

55. Гасанова І. І., Веклич А. С., Прядко Ю. М. Вплив передпосівного 

внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці 
озимої. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т.1, № 1. С. 55–59. 
 Досліджено особливості росту і розвитку рослин сортів пшениці озимої 

Благодарка одеська та Златоглава протягом весняної вегетації залежно від 

фону мінерального живлення. З’ясовано, за яких умов надземна вегетативна 
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маса і площа листкової поверхні рослин відзначаються найбільшими 

параметрами.  
 

56. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В., 

Мамєдова Е. І. . Формування врожайності та якості зерна ячменю 

ярого залежно від регуляторів росту і удобрення. Зернові культури. 
Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.59–65. 
 Встановлено особливості росту, розвитку, формування врожайності та 

якості зерна ячменю ярого пивоварного сорту Галактик залежно від 

застосування регуляторів росту та мікродобрив на різних фонах 

мінерального живлення в умовах північного Степу України.  
 

57. Kulyk І. О., Bondarenko A. S., Kotchenko M. V. Formation of grain 

productivity of naked oats in the Northern Steppe of Ukraine . Grain crops. 
2017. Vol.1. №1. P.65–68. 
 Наведено результати досліджень формування зернової продуктивності 

вівса голозерного. Встановлено, що при внесенні N40P40K40 + N30 + реаком-СР-

зерно має місце збільшення таких показників, як кількість продуктивних 

стебел, довжина волоті, висота рослин і маса зерна з 1 волоті, що 

забезпечує найвищий приріст врожаю зерна вівса голозерного – 43 %. 
 

58. Циков В. С., Дудка М. І., Шевченко О. М., Носов С. С. Ефективність 

застосування макро і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи Зернові 
культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.75–79. 
 Розроблені технологічні прийоми застосування мікроелементних 

препаратів у системі живлення рослин кукурудзи, а також з'ясована їхня 

ефективність за використання в бакових сумішах з карбамідом на фоні 

внесення мінерального добрива.  
 

59. Прядко Ю. М. Водоспоживання пшениці озимої залежно від 

строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після 
сидеральних культур. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.101–

105. 
 Наведено результати досліджень з вивчення водоспоживання пшениці 

озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при 

вирощуванні після сидеральних культур в умовах північного Степу України. 

Доведено, що більш економне використання води рослинами озимини було в 

посівах, що йшли після вики озимої, на фоні N30P30K30 за сівби в середині третьої 
декади вересня.  
 

60. Дудка М. І. Ефективність застосування мінеральних добрив при 

інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох 
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урожаїв на рік в умовах північного Степу України. Зернові культури. 

Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.105–110. 
 Наведені результати досліджень по інтенсифікації польового 

кормовиробництва, одержані на Ерастівській дослідній станції ДУ 
Інститут зернових культур в умовах недостатнього зволоження північного 

Степу України. Визначена ефективність застосування різних доз 

мінеральних добрив і строків їх внесення при інтенсивному використанні 

кормових площ та вирощуванні трьох урожаїв зеленої маси на рік. Найвищі 

показники сумарної урожайності зеленої маси (71,98 т/га) та збіру 

абсолютно сухої речовини (13,56 т/га), кормових одиниць (11,33 т/га) і 

перетравного протеїну (1,14 т/га) за весь період вегетації жита озимого та 

післяукісного сумісного посіву кукурудзи з суданською травою і отави 

суданської трави, в середньому за три роки, одержано при одноразовому 

внесенні мінеральних добрив в дозі N120P90K60 під основний обробіток ґрунту 
 

61. Gyrka A. D., Gyrka T. V., Kulyk I. O., Viniukov O. O., Ischenko V. A. 
Phytosanitary status of winter wheat crops depending on tillage and sowing 

systems. Grain crops. 2017. Vol.1. №1. P.111–115. 
 За результатами виробничої перевірки впровадження систем обробітку 

ґрунту та сівби пшениці озимої визначено особливості розвитку і поширення 

шкідливих організмів у посівах культури під впливом досліджуваних 

факторів. 
 

62. Пінчук Н. І., Гирка Т. В., Горщар О. А., Педаш Т. М. Стійкість 
гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників в умовах північного 

Степу України. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.115–118. 
 Наведено результати досліджень визначення стійкості гібридів 

кукурудзи (Zea mays) до пошкодження бавовниковою совкою (Helicoverpa 

armigera Hb.) та кукурудзяним метеликом (Ostri-nia nubilalis Hb). У цілому 

проведено аналіз 56 зразків. Визначено відносно стійкі до пошкодження 

бавовниковою совкою гібриди. У зв’язку з незначним поширенням 

кукурудзяного стеблового метелика виділити стійкі форми до цього 

шкідника не вдалося. 
 

63. Шевченко М. С., Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Шевченко С. М. 
Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах. 

Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.119–123. 
 На основі стаціонарних польових дослідів встановлено особливості 

накопичення та використання вологи в сівозмінах залежно від обробітку 

ґрунту і удобрення. З'ясовано, що найбільш раціонально ресурси вологи 

використовуються при застосуванні органічних і мінеральних добрив. 

Доведено, що впровадження ефективної системи знищення бур'янів 
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забезпечує збереження запасів вологи від непродуктивних втрат на рівні 

800–1200 м3/га. Для степової зони актуальним вологорегулюючим заходом 

залишається введення до сівозміни чорного пару. 
 

64.  Артеменко С. Ф., Рибка В. С., Ковтун О.В. Агроекономічне 

обґрунтування виробництва кукурудзи та сої в сівозмінах короткої 
ротації. Зернові культури. Дніпро, 2017. № 1. Т. 1. С. 124–129. 
 Наведені результати комплексних досліджень агроекономічної 

ефективності вирощування кукурудзи та сої в сівозмінах короткої ротації. В 

умовах недостатнього зволоження північного Степу України доцільним є 

впровадження зрівноваженої системи удобрення, яка передбачає 

застосування помірних рекомендованих доз мінеральних добрив на фоні 

чизельного глибокого обробітку ґрунту, а також запровадження ефективної 

системи захисту рослин від бур’янів. 
 

65.  Чабан В. І., Клявзо С. П., Подобед О. Ю. Акумуляція 
мікроелементів рослинами ячменю ярого у зоні Степу України. 

Зернові культури. Дніпро, 2017.Т. 1. №1. С.134–137. 
 Узагальнено багаторічні дані мікроелементного складу основної і побічної 

продукції ячменю ярого в зоні Степу України. Встановлено високу 

варіабельність вмісту Mn, Cd (V = 37–63 %). Вміст Со характеризувався 

відносною стабільністю (V = 22 %). Виявлено, що дія об’єктивних факторів 

обмежує акумулювання рослинами окремих елементів. Відзначена більша 

залежність мікроелементного складу соломи від факторів навколишнього 

середовища порівняно із зерном. Коефіцієнти біологічного поглинання (КБП) 

підтверджують високу потребу культури в Zn і Cu. Запропоновано шкалу 

градації вмісту мікроелементів у зерні з урахуванням регіональних 
особливостей.  
 

66.  Халак В. І. Продуктивність та ступінь дискретності полігенно-

спадкових ознак свиноматок різної тривалості племінного 

використання. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.138–142. 
 Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи та ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак тварин 

різної тривалості племінного використання. Встановлено, що максимальне 

значення частки показника «тривалість племінного використання, міс.» до 
показника «тривалість життя, міс.» (83,35 %) виявлено у тварин, 

тривалість племінного використання яких коливається у межах від 45,3 до 

71,9 міс. Від свиноматок цієї групи одержано 6,1 опороси, в цілому поросят 

за період експлуатації матки у стаді – 109,0 ± 4,99 голови, в тому числі 

живих поросят – 103,0 ± 4,56 голови. Маса гнізда на дату відлучення у віці 28 

діб дорівнює 77,0 кг, кількість непродуктивних діб в розрахунку на один 
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опорос – 26 діб, тривалість міжопоросного періоду – 175,3 доби. Ступінь 

дискретності полігенно-спадкових ознак (n = 4) свиноматок різної 

тривалості племінного використання є максимальною (D = 0,962) у тварин з 

тривалістю племінного використання від 9,6 до 22,3 міс. Зв'язок між 

показником «тривалість племінного використання, міс» та ознаками 

відтворювальної здатності є високовірогідним (Р<0,001) і коливається у 

межах від 0,954 (tr = 83,53) до 0,969 (tr = 124,94). 
 

67.  Козир В. С., Чегорка П. Т. Вікові зміни морфологічного і сортового 
складу туш бугайців абердино-ангуської та української м'ясної порід в 

умовах Степу України. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. №1. 

С.143–147. 
 Доведено значні відмінності забійних показників, морфологічного складу і 

сортового розрубу туш бугайців абердино-ангуської та української м’ясної 

порід у міжпородному і віковому аспекті, вирощених в умовах Степу. 
 

68.  Чернявський С. Є. Енергозабезпечення малої молочної ферми за 
рахунок біогазу. Зернові культури Дніпро, 2017. Т. 1. №1. С.147–150. 
 Викладено результати досліджень можливості енергозабезпечення 

технологічного процесу малої молочної ферми за рахунок біогазу. Визначено, 

що технологічний процес молочної ферми на 40 корів та 60 голів молодняку 

повністю енергетично незалежний від зовнішніх джерел енергії при 

застосуванні біогазової установки для вироблення біогазу з гною тварин з 

подальшим його перетворенням в електричну енергію, теплову та 

нафтопродукти. Вироблений з гною тварин біогаз дозволяє отримати 44,4 

тонни енергії в умовному паливі, при технологічній потребі ферми 41,3 

тонни. 
 

69. Майстренко А. Н., Дімчя Г. Г. Вплив різних кормових добавок на 
ріст і продуктивність ремонтних свинок. Зернові культури. Дніпро, 

2017.Т. 1. №1. С.161–165. 
 Встановлено перевагу використання вдосконалених балансуючих кормових 

добавок порівняно зі стандартними при вирощуванні ремонтного молодняку 

свиней. У дослідній групі свинки відзначались більш високими добовими 

приростами, живою масою, інтенсивністю росту і кращими показниками 

відтворення. Кількість мертвонароджених поросят зменшилась на 5,6%, 
народжених масою нижче 1 кг – на 7,05%, а народжених масою 1 кг і вище – 

збільшилась на 16,54%.  
 

70.  Зєльдін В. Ф. Вплив технологічних факторів на репродуктивну 

здатність і продуктивність свиней Зернові культури. Дніпро, 2017. 

Т. 1. №1. С.165–168. 



26 

 

 Узагальнено дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців по 

з'ясуванню впливу технологічних елементів на особливості вирощування 

ремонтного молодняку, використання основного стада свиней, їхню 

відтворювальну здатність і продуктивність. Багаторічним виробничим 

досвідом доведено, що племінна цінність поголів’я залежить від спадковості 

ознак, сполучення генотипів, рівня годівлі, способів утримання тварин. 

Об’єктивна оцінка свиноматок та кнурів можлива лише при оптимальному 

комплексному дотриманні всіх технологічних складових 
 

71.  Klimova О. Ye., Bielikov Ye. І. Associative analysis of combinanion 
capacity of high experimental lines of sugar corn for wastes and its 

structure. Grain crops. 2017. Vol.1. №2. P.215–224. 
 Висвітлено результати оцінки комбінаційної здатності 

високопосухостійких ліній кукурудзи цукрової за врожайністю та її 

складовими. Виділено генотипи з високими оцінками ефектів ЗКЗ відносно 

комплексу ознак, експресія яких підвищувалась за посилення посухи. З'ясовано, 

що лінії КЦ210-3, КЦ416-2, РКЦ46, РКЦ18, РКЦ28, РКЦ98, КЦ27-5 можуть 

бути донорами високої посухостійкості. Відзначено зразки з високими 
донорськими властивостями ознак структури врожайності. Відібрані 

толерантні до посухи гібриди, які за врожайністю качанів технічної 

стиглості перевищували стандарт на 2,50–4,22 т/га. Оптимальне 

сполучення високої врожайності і стабільності її реалізації завдяки 

підвищеній гомеостатичності генотипів забезпечувало високу селекційну 

цінність гібридів, що свідчить про перспективність їх використання у 

виробництві. 
 

72.  Солодушко В. П. Вихідний матеріал для селекції голозерних сортів 

вівса. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 225–231. 
 Висвітлено проблеми та основні напрямки створення нового вихідного 
матеріалу для селекції голозерних сортів вівса відповідно до існуючих вимог 

зерновиробництва. Наведено характеристику нового вихідного матеріалу за 

комплексом господарсько-цінних ознак. 
 

73.  Деркач К. В., Абраімова О. Е., Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., 

Моргун Б. В., Нітовская І. О., Сатарова Т. М. Морфобіологічні 

особливості рослин-трансформантів кукурудзи. Зернові культури. 
Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 232–241. 
 Охарактеризовано морфобіологічні особливості рослин-трансформантів 

кукурудзи Т0–Т6 після біолістичної обробки калусної тканини плазмідною 

конструкцією з чужорідним геном bar, який забезпечує стійкість до діючої 

речовини гербіциду баста – фосфінотрицину. Проаналізовано схо-жість 

насіння, виживаність сходів після обробки гербіцидом баста, тривалість 
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міжфазних періодів «сходи - цвітіння волотей», «сходи - цвітіння качанів» і 

особливості формування висоти рослин. Частота виживаності рослин Т6 за 

гербіцидної обробки становила 100 %. Представлений аналіз 

морфобіологічних особливостей рослин-трансформантів загалом свідчить 

про вірогідне накопичення гена bar в геномі рослин в п’ятьох циклах 

гомозиготації шляхом самозапилення та успішний добір на селективному 

фоні у попередніх поколіннях.  
 

74. Псьолова А. О., Деркач К. В., Беліков Є. І., Сатарова Т. М. Вміст 
антоцианів в зерні кукурудзи різного кольору. Зернові культури. 

Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 242–247. 
 Проведено дослідження зі з'ясування вмісту антоціанів та їхніх 

глюкозидів в зерні кукурудзи залежно від його кольору: жовтого – лінія 

ІКС3202; багряного і темно-синього – популяції К1 та С1 відповідно. 

Виявлено залежність між кольором зерна досліджуваних генотипів 

кукурудзи і кількісним вмістом в ньому антоціанів. 
 

75. Солодушко М. М., Солодушко В. П., Гасанова І. І., Ярошенко С. С., 
Романенко О. Л. Вплив строків сівби ячменю озимого після різних 

попередників на його розвиток в осінній період вегетації, 

зимостійкість і урожайність в умовах північного Степу України. 

Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 248–255. 
 Наведено результати досліджень впливу строків сівби ячменю озимого 

після різних попередників на його розвиток в осінній період вегетації, 

зимостійкість та урожайність в умовах північного Степу України. 

Встановлено, що найбільш вагомий урожай зерна одержано при сівбі ячменю 

озимого 30 вересня і 5 жовтня після гороху: у середньому сорти Достойний і 

Луран забезпечили відповідно 5,24 та 5,50 т/га. За вирощування ячменю 

озимого після соняшнику кращі результати були за сівби в порівняно ранні 

строки, а саме 25 (3,99 т/га) та 30 вересня (3,76 т/га). 
 

76.  Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. 

Порівняльна продуктивність ячменю ярого та озимого-дворучки в 
залежності від агротехнічних заходів вирощування. Зернові культури. 

Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 262–269. 
 Наведено аналіз елементів структури врожайності та зернової 

продуктивності рослин ячменю ярого і озимого-дворучки при вирощуванні за 

ярим типом розвитку шляхом передпосівної обробки насіння 

рістрегулюючими і мікроелементними препаратами на різних фонах 

мінерального живлення. Встановлено, що урожайність зерна ячменю 
озимого-дворучки без застосування мінеральних добрив досягає рівня 

зернової продуктивності ячменю ярого, а при внесенні N30P30K30 і N60P60K60 
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зменшується відповідно на 1,0–3,5 та 11,3–17,4 %.  
 

77.  Іщенко В. А., Козелець Г. М., Кулик І. О., Педаш О. О. Вплив 

припосівного внесення добрив та сортових особливостей на 

продуктивність коріандру в північному Степу України. Зернові 
культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 278–285. 
 Досліджено вплив режиму живлення на біометричні показники, елементи 

продуктивності та урожайність коріандру. Спостереження свідчать, що на 

розвиток, лінійний ріст рослин, накопичення ними вегетативної маси та 

закладання генеративних органів, значний вплив мають погодні умови. В 

умовах Степу посуха та високі температури у період сходів і утворення 

розетки особливо негативно впливають на інтенсивність росту 

вегетативних органів рослин коріандру. Урожайність цієї культури великою 

мірою залежить від біологічних властивостей сортів і дози припосівного 

внесення добрив. На природному фоні родючості урожайність сортів 
коріандру становила: Оксаніт – 1,05 т/га, Нектар – 0,96, Медун – 0,84, 

Янтар – 0,79, Ранній – 0,69 т/га. При внесенні мінеральних добрив у дозах: 

N10P10K10, N20P20K20, N30P30K30 їхня врожайність в середньому підвищувалась 

на 0,22; 0,39; 0,31 т/га відповідно. За роки досліджень вищу врожайність 

сформував сорт Оксаніт на фоні припосівного внесення добрив в дозі N20P20K20 – 

1,50 т/га, у сортів Нектар, Медун, Янтар і Ранній її показники становили 

відповідно 1,40; 1,26; 1,17; 0,98 т/га.  
 

78.  Мамєдова Е. І. Вплив гідротермічних умов та агротехнологічних 

заходів вирощування на особливості росту й розвитку рослин ячменю 
ярого в північному Степу Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. 

С. 300–306. 
 Викладено результати експериментальних досліджень з вивчення впливу 

гідротермічних умов, біопрепаратів і мінеральних добрив на ростові процеси 

рослин ячменю ярого в північному Степу України за вирощування після різних 

попередників. Встановлено, що у 2015 р. простежувалася тенденція до 

подовження міжфазного періоду «сівба – сходи» порівняно з 2016 та 2017 

рр. у зв’язку з несприятливими гідротермічними умовами. В середньому за 
три роки досліджень найвищою висотою відзначалися рослини ячменю ярого 

у варіанті з сумісною обробкою насіння біопрепаратами діазофіт, 

фосфоентерин, біополіцид і мікродобривом сизам. 
 

79.  Ярчук І. І., Позняк В. В., Кобос І. О. Ефективність застосування 

ретарданту хлормекват-хлорид в посівах пшениці озимої залежно від 

густоти стояння рослин. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. 
С. 306–313. 
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 Наведені результати трирічних досліджень впливу норм висіву насіння і 

застосування ретарданту хлормекват-хлорид на ріст, розвиток рослин і 

урожайність пшениці озимої – сорт Співанка. Встановлено, що 

оптимальною нормою висіву для неї є 4,5 млн схожого насіння/га. В 

середньому за роки досліджень за рахунок обробки посівів пшениці озимої 

ретардантом і дотримання оптимальних норм висіву насіння приріст 

урожаю зерна становив 0,52 т/га.  
 

80.  Судак В. М. Вологозабезпеченість та продуктивність соняшнику за 
мульчувального обробітку ґрунту. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. 

№ 2. С. 320–329. 
 Досліджено вплив різних способів та глибини основного обробітку ґрунту 

під соняшник при залученні у кругообіг 3,4–6,9 т/га пожнивних решток 

попередника (пшениця озима) на водний режим чорнозему, урожайність і 

економічну ефективність вирощування олійної культури. Обґрунтовано 

доцільність мілкого мульчувального розпушування (чизельного, плоскорізного) 

на фоні комбінованої системи удобрення (солома + N60P30K30) з метою 

поліпшення вологозабезпеченості рослин, підвищення їхньої продуктивності і 
рентабельності виробництва насіння соняшнику. 
 

81.  Чабан В. І., Подобед О. Ю., Кротінов І. В., Коцюбан Д. А., 

Коцюбан Н. А. Особливості акумуляції мікроелементів рослинами 

соняшнику залежно від рівня мінерального живлення в умовах 

степової зони. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. № 2. С. 338–344. 
 Наведено результати досліджень мікроелементного складу рослин 

соняшнику в умовах степової зони України. Встановлено особливості 

акумуляції та розподілу мікроелементів вегетативною масою і насінням 

залежно від систем удобрення сівозміни. Відмічена тенденція до зменшення 

надходження токсичних елементів (Pb, Cd) в рослини за наявності в системі 

удобрення гною. Спостерігається зниження інтенсивності надходження в 

насіння соняшнику Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb, Cd при застосуванні добрив. 

Коефіцієнти біологічного поглинання (КБП) підтверджують високу потребу 

культури в Zn, Cu, Ni. Існує необхідність узгодження нормативної бази для 

оцінки вмісту токсикантів.  
 

82.  Khalak V. I. Productivity of sows great white breeds of dtfferent types 
of adaptation. Grain crops. 2017. Vol.1. №2. P.345–351. 
 Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи різних типів адаптації. Для аналізу використовували дані 

первинної зоотехнічної документації та результати власних досліджень. 

Індекс «рівень адаптації» та коефіцієнт продуктивності розраховували за 

методиками В. С. Смірнова та T. E. Long, T. H. Short, R. O. Bates. 
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Встановлено, що максимальними показниками рівня адаптації (тривалість 

життя – 32,8–77,5 міс., тривалість племінного використання – 24,4–68,1 

міс., індекс «рівень адаптації» – 6,55–8,90 балів) та відтворювальної 

здатності (багатоплідність 9,0 –13,0 гол, маса гнізда на дату відлучення у 

віці 28–35 діб – 67,0–90,2 кг, тривалість міжопоросного періоду – 150–184 

діб) характеризуються свиноматки суперадаптивного типу. Коефіцієнти 

парної кореляції між показниками рівня адаптації та ознаками 

відтворювальної здатності у свиноматок різних типів адаптації 

коливаються у межах від -0,815 (tr = 6,45; індекс «рівень адаптації» × 
одержано опоросів) до +0,995 (tr = 45,05; тривалість життя × тривалість 

племінного використання). 
 

83.  Козир В. С. Виробництво органічної яловичини у степовій зоні 

України. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 351–355. 
 Доведена доцільність органічного виробництва яловичини, одержаної від 

молочної і м'ясної худоби в умовах степової зони України, необхідність 

уточнення класифікації вгодованості великої рогатої худоби та введення у 

виробничу практику коефіцієнта мармуровості яловичини, як ознаки її 

якості. 
 

84.  Дудка М. І., Рибка В. С., Ляшенко Н. О., Березовський С. В. 

Напрями удосконалення конкурентоспроможного виробництва зерна 

кукурудзи на Дніпропетровщині. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. 

№ 2. С. 384–395. 
 На підставі наукових досліджень встановлено реальні можливості 

підвищення ефективності та стабілізації обсягів виробництва зерна 

кукурудзи в умовах Дніпропетровської області на інноваційній основі з 

урахуванням науково обґрунтованого ресурсного забезпечення технологій 

залежно від потенціалу урожайності гібридів. 
 

85. Черчель В. Ю,. Боденко Н. А, Клименко Л. О. У пошуках нових 
здобутків в селекції кукурудзи (до 80-річчя з дня народження Б. В. 

Дзюбецького) Зернові культури. Дніпро, 2017. Т 1. № 2. С. 396–400.  
 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ 
 

86. Козир В. С., Барабаш В. І. Вплив природного відбору на 

відтворювальну функцію бугаїв. Agrikultural Scince and Practice. 

2017.Т.4. №1. С. 20–27. 
 Відтворювальна функція бугаїв безпосередньо залежить від технології 

утримання та використання тварин. Саме це впливає на формування 
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природного добору, який безпосередньо відбивається на статевій 

активності бугаїв-плідників. 
 

87.  Козир В. С. Темпераментні, але корисні кіани. Аграрний тиждень. 

2017. №1–2. С. 84–86. 
 Італійська м’ясна кіанська порода характеризується високою енергією 

росту молодняку протягом тривалого часу (до 3 років). Тому 

використовувати її доцільно у промисловому схрещуванні з крупними 

класичними м’ясними породами (шароле, менанжу, санта-гертруда). У корів 
скоростиглих м’ясних порід (дрібних) спостерігаються тяжкі отели у 

зв’язку з великоплідністю нащадків. Тому тут їх використовувати 

недоцільно. Стримує розведення цієї породи підвищений темперамент 

тварин. 
 

88.  Гасанова І., Безсусідня Ю. Як отримати високоякісне зерно 

пшениці озимої. Аграрний тиждень. 2017. № 6 (320). С. 34–36. 
 В статті визначено роль сорту в отриманні високоякісного зерна 

пшениці озимої в умовах степової зони та технологічних заходів при 

вирощуванні цієї культури (мінерального живлення рослин, захисту від 

найбільш поширених хвороб і шкідників). Підкреслено значення правильної 
організації збиральних робіт та дотримання оптимальних режимів 

зберігання зерна 
 

89.  Зєльдін В.Ф., Чернявський С. Є. Як контролювати ефективність? 

Аграрний тиждень. 2017. № 8-9 (322). С. 84. 
 Збільшення виробництва свинини і зміцнення економіки галузі є одним з 

головних народногосподарських завдань в Україні. Особливу роль у вирішенні 

цієї проблеми повинні відігравати спеціалізовані підприємства та контроль 

ефективності рівня виробництва свинини на підприємствах. Запропонований 

в статті індекс ефективності конверсії корму дозволяє проводити 

оперативний контроль ефективності процесу виробництва. 
 

90. Дімчя Г. Г., Петренко В. І., Майстренко А. Н. Удосконалюючи 
годівлю. Аграрний тиждень. 2017. №12 (325). С. 66–68.[початок, 

закінчення в №1(326), 2018р.]. 
 Підтверджено, що годівлю корів протягом останніх двох місяців перед 

отеленням необхідно організовувати таким чином, щоб середньодобовий 

приріст не перевищував 0,8–0,9 кг в день, тобто відбувався тільки за рахунок 

збільшення маси плоду і репродуктивних органів. 
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91.  Черенков А. В., Солодушко М. М., Ярошенко С. С. Агротехнологічна 

стратегія весняного догляду за посівами озимої пшениці в умовах 
2017 року. Агробізнес сьогодні. 2017. №4 (347). С. 36–40. 
 У представленій статті акцентовано увагу на проблемні питання 

перезимівлі та ранньовесняної вегетації озимих зернових культур, які є 

надзвичайно важливими у виробництві зерна. Наведено практичні 

рекомендації керівникам та спеціалістам сільськогосподарських підприємств 

щодо технології догляду за посівами озимини впродовж весняно-літньої 

вегетації. 
 

92.  Цилюрик О. І., Шапка В. П. Вплив агротехніки на ріст і розвиток 

ячменю ярого. Агробізнес сьогодні. 2017. № 4 (347). С. 78–81. 
 Отримання повноцінних сходів, оптимальний ріст і розвиток рослин 
ячменю ярого залежить від сприятливого поєднання гідротермічних і 

ґрунтових умов, індивідуальної реакції культури щодо факторів зовнішнього 

середовища, а також належного стану посівного шару навесні. Якнайкраще 

для вирощування ячменю підходять родючі суглинкові ґрунти з глибоким 

гумусовим горизонтом, без надмірного ущільнення, добре аеровані, з високою 

водовбирною здатністю. Значний вплив, як відомо, на стан орного та 

посівного шару ґрунту має основний обробіток ґрунту, який виконується 

різнотиповими знаряддями залежно від умов вирощування зернової культури. 
 

93.  Халак В. І. Рівень адаптації та продуктивне довголіття свиноматок. 

Агробізнес сьогодні.2017. №13 (356). С.50–52. 
 Досліджено рівень адаптації та продуктивне довголіття свиноматок 

великої білої породи, а також визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин. Встановлено, що за умови використання 

промислової технології ведення галузі свинарства тривалість життя 

свиноматок великої білої породи становить 44,1 міс, тривалість племінного 

використання – 32,8 міс, індекс адаптації – 11,87 бала. Від свиноматок 

зазначеного генотипу одержано 6,1 опороси, поросят усього – 65,8 гол, 

живих поросят – 62,5 гол. Плодючість свиноматок за період племінного 

використання склала 10,2 гол, маса гнізда на дату відлучення – 77,0 кг, 

кількість непродуктивних днів в розрахунку на один опорос – 26,0 днів, 

тривалість міжопоросного періоду – 175,3 днів. З метою прискорення 

селекційного процесу та створення високопродуктивного стада свиней відбір 
ремонтих свинок проводити від свиноматок у яких індекс «рівень адаптації» 

коливається у межах від 6,55 до 8,08 балів. 
 

94.  Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Колінько Я., Кулик А. No-till 

під зернові культури. Агробізнес сьогодні. 2017. № 14 (357). С. 38–44.  
 Наведено результати вивчення ефективності різних технологічних схем 
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основного обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні озимої пшениці в 

степовій зоні. Встановлено, що технологія no-till забезпечує істотну 

економію палива та праці і на високому агрофоні майже не поступається 

техносхемам, побудованим на глибокій оранці або мілкому розпушуванні 

скиби, за рівнем урожайності зерна, показниками прибутковості і 

рентабельності виробництва.  
 

95. Педаш Т. М., Педаш О. О. Хлібні клопи на зернових колосових 

культурах. Агробізнес сьогодні. 2017. № 14. С. 62–63. 
 Наведено інформацію про основних хлібних клопів та особливості їх 

розвитку, результати обліків заселення посівів зернових культур хлібними 

клопами. Встановлено, що в останні роки спостерігається спад чисельності 

шкідника. 
 

96.  Ярошенко С. С. Черенков А. В., Солодушко М. М. Раціональні 

способи збирання озимих зернових культур. Агробізнес сьогодні. 2017. 

№ 14. С. 88–90. 
 Наведено шляхи збереження урожаю озимих зернових культур в зоні Степу за 
рахунок ефективної збиральної компанії. Визначено, що порушення технології 

збирання, особливо при виляганні посівів озимих зернових культур, 

призводять до значних втрат врожаю зерна, які перевищують надбавки від 

впровадження сучасних технологій вирощування озимих зернових культур. 
 

97. Желязков О., Друмова О., Астахова Я., Завалипіч Н. Падалиця у 

посівах озимини. Агробізнес сьогодні. 2017. №21 (364). С. 27. 
  Проаналізовано технологічні заходи, які в умовах степової зони сприяють 

зменшенню негативного впливу на ріст, розвиток та рівень продуктивності 

пшениці озимої падалиці попередніх культур (соняшнику, ячменю ярого)  
 

98. Рибка В., Ляшенко Н., Дудка М. Конкурентність кукурудзи в 
Придніпров'ї. Агробізнес сьогодні. 2017. № 22 (365). С. 34–35. 
  Обґрунтування агротехнічних та економічних аспектів доцільності 

застосування різних способів обробітку ґрунту, доз добрив у сівозмінах 

короткої ротації з використанням сої та кукурудзи для ґрунтово-

кліматичних умов Північного Степу 
 

99. Рибка В., Компанієць В., Кулик А. Виробництво зерна у розрізі 

витрат. Агробізнес сьогодні. 2017. № 23 (366). С. 50–51. 
 Наведені результати аналізу структури зернового клину в Україні та 

визначені основні напрями підвищення урожайності й ефективності 
виробництва зерна 
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100. Циков В. С., Дудка М. І. Оптимальні умови – вища врожайність. 

Агробізнес сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». Здоров’я рослин: 
Кукурудза). 2017. С. 15–22. 
 Доведено, що набір наявних вітчизняних гібридів різних груп стиглості і 

напрямів використання у повному обсязі забезпечує науково обґрунтоване 

співвідношення гібридів для всіх кукурудзосійних зон України, які за рівнем 

урожайності не поступаються гібридам зарубіжної селекції. 
 

101. Циков В. С., Дудка М. І. Живлення та догляд за посівами 

кукурудзи у посушливих умовах. Агробізнес сьогодні. (Серія 
«Агрономія сьогодні». Здоров’я рослин: Кукурудза). 2017. С. 56–62.  
 Експериментальні дослідження показали, що для вибору системи 

живлення кукурудзи, необхідно зважати на агрокліматичні умови 

вирощування, тип ґрунту, ступінь його забезпечення рухомими формами 

поживних речовин, а також фізіологічні потреби рослин в окремих 

мікроелементах протягом усього вегетаційного періоду. 
 

102. Сатарова Т. Клітинна інженерія кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 

(Серія «Агрономія сьогодні». Здоров’я рослин: Кукурудза). 2017. 

С. 109–115. 
 В статті висвітлені основі напрями сучасного біотехнологічного 

забезпечення селекційного процесу, інструменти використання можливостей 

клітинних та генно-інженерних технологій для отримання матеріальних та 

інтелектуальних продуктів, що здатні оптимізувати широкі сфери 

господарської діяльності 
 

103. Кирпа М. Я. Якість насіння – техніка і технології доробки. 

Агробізнес сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». Здоров’я рослин: 

Кукурудза). 2017. С.131–138. 
 Наведено особливості збирання та післязбиральної обробки насіння 

гібридів кукурудзи. Визначено режими сушіння, очищення, сортування, 

калібрування, які забезпечують високу схожість і продуктивність посівного 

матеріалу. 
 

104. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. 

Реакція ярого ячменю на мульчування, добрива та ширину міжрядь. 

Агроном. 2017. № 2 (56). С. 92–96. 
 Наведено результати польового досліду з вивчення ефективності 
мульчування ґрунту соломою пшениці озимої в посіві ячменю ярого, а також 

доцільність розширення його міжрядь до 30 см. Показано, що залишення на 

поверхні поля соломи пшениці озимої (8 т/га) позитивно впливає на ріст і 

розвиток ячменю ярого за рахунок зменшення випаровування вологи та 
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ефективного використання її посівами. Урожайність ячменю ярого при 

ширині міжрядь 15 см, залежно від мульчування і фону удобрення, 

збільшувалась на 4,2-8,1%, в міжряддях 30 см – на 2,3-4,9%. 
 

105. Горбатенко А. И., Судак В. Н., Десятник Л. М., Гасанова И. И., 

Судак Н. С. Возделывание пшеницы по раннему пару. Агроном. 2017. 
№ 3 (57). С. 84–91. 
 В статье представлены результаты исследований эффективности 

использования раннего пара после ячменя ярового, подсолнечника, а также 

кукурузы на зерно при выращивании пшеницы озимой. Доказано, что в случае 

наличия на поле побочной продукции предшественников технология 

выращивания пшеницы по раннему пару должна включать обязательную 

подкормку посевов азотными удобрениями в фазу весеннего кущения – начала 

выхода растений в трубку из расчета 30–60 кг д. в. /га в зависимости от 

обеспеченности почвы N–NO3 

 

106. Солодушко М. М. Педаш А. А., Педаш Т. Н. Разумный выбор 

сорта – залог успеха! AgroOne. 2017. №8 (21). С. 12–13. 
 В статье представлена информация о исключительно важной роли 

своевременной сортосмены и сортообновлению. Предоставлены результаты 

исследований о наиболее эффективных сортах пшеницы озимой в 

зависимости от предшественника. 
 

107. Гирька А. Д. Особенности использования сортовых ресурсов 

сельскохозяйственных культур в Украине. АПК Информ. ИТОГИ. 

Агроресурсы и посевная-2017. 2017. № 3 (33). С. 21–26. 
 Напередодні початку весняно-польових робіт проаналізовано стан посівів 
озимих зернових культур та ріпаку, зроблено виважений прогноз структури 

посівних площ, виконано розрахунок використання насіння основних 

сільськогосподарських культур, необхідних для проведення весняної посівної 

кампанії, 2017 року. Виявлений обсяг імпорту, досліджено особливості 

формування пріоритетів аграріїв у виборі посівного матеріалу його використання, 

а також встановлені основні закономірності на ринку насіння. 
 

108. Гирька А. Д. Рынок минеральных удобрений Украины. АПК Информ. 

ИТОГИ. Агроресурсы и посевная-2017. 2017. № 3(33). С. 43–46. 
 Приймаючи до уваги важливість проблеми системи живлення рослин, в 

статті проаналізовано багаторічну динаміку використання мінеральних та 

органічних добрив, в тому числі й необхідних для вирощування 

сільськогосподарських культур 2017 році. При цьому виявлені особливості 
формування пріоритетів аграріїв у виборі найпоширеніших форм добрив, 



36 

 

способів, строків та обсягів їх використання, а також встановлені основні 

закономірності у формуванні ринку агрохімікатів в Україні та за її межами 
 

109. Кирпа М. Я. Де зимувати кукурудзі. Зерно. 2017. № 1. С. 224–226. 
  Проаналізовано стан збирання зерна кукурудзи в господарствах. У разі 

пізніх строків збирання та обробки промороженого зерна рекомендовано 

застосовувати м'який режими сушіння, не допускати запарювання чи 

загартування зерна в сушарках. У процесі очищення – транспортування 

контролювати травмованість зернівки за методикою ДУ Інститут 

зернових культур НААН.  
 

110. Кирпа М. Я. Якісне насіння – високий врожай. Зерно. 2017. № 2. 
С. 270–273. 
  Пропонується ряд конкретних заходів, за допомогою яких можна 

оцінювати посівний матеріал в господарствах і відбирати для сівби 

високоякісне насіння. Контроль якості вести за додатковими показниками – 

силою росту і енергією проростання насіння, кількістю сильних ростків, 

рівнем механічного і теплового травмування насінини. 
 

111. Кирпа М. Я. Організація сушіння насіння соняшнику Зерно. 2017. 

№ 3. С. 294–298. 
 З проміж усіх культур соняшник потребує особливого сушіння, оскільки 
його насіння значно відрізняється за своїми фізичними властивостями і 

хімічним складом, тому сушіння цієї культури організовують виходячи з 

наукових та практичних передумов, які характеризують насіння соняшнику – 
підвищеним вмістом олії, схильністю до теплового розтріскування, станом 

оболонок. 
 

112. Кирпа М. Я. Живі технології. Зерно. 2017. № 4 (133). С. 180–183. 
 З метою захисту зерна від складських шкідників та хвороб розглянуто 

альтернативні технології зберігання, які включають термічне знезараження 

зернової маси, контрольоване газове середовище, озонування, лазерне 

опромінення. Для зерна кукурудзи рекомендовано зберігання в режимі низької 

вологості, герметизації та охолодження зернової маси. 
 

113. Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Гасанова И., Колбасина Т. 
Азотная оптимизация. Зерно. 2017. № 5 (134). С. 94–100. 

В длительном стационарном полевом опыте изучена эффективность 

различных систем основной обработки почвы и удобрений в двух 

трехпольных севооборотах: чистый пар – пшеница озимая – подсолнечник, 

чистый пар – пшеница озимая – ячмень яровой. Определена продуктивность 

и качество зерна (семян) районированных сортов и гибридов при 

выращивании на фоне заделки измельченной листостебельной массы 
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растений без минеральных удобрений и с внесением туков по результатам 

почвенной диагностики (пшеница озимая – N30-60, ячмень – N60, подсолнечник 

– N30P30K30) 
 

114. Кирпа М. Я. Як зробити посівну одиницю дешевшою. Зерно. 2017. 

№ 5 (134). С. 192–196. 
 Якість насіння гібридів кукурудзи значною мірою залежить від способів їх 

зберігання та підготовки до сівби. Залежно від них змінюються такі 

найбільш важливі показники, як енергія проростання, схожість, сила росту 
насіння. Зберігання та підготовка до сівби, незважаючи на тісний зв'язок 

між собою, мають свої особливості, які слід врахувати, аби забезпечити 

високу якість насіння. 
 

115. Кирпа М. Я. З прицілом на зберігання. Зерно. 2017. № 6. С. 206–

210. 
 В останні роки значно збільшились обсяги вирощування кукурудзи на зерно 

в зв’язку з внутрішнім попитом на нього та експортування. Зберігання 

насіння кукурудзи має свої організаційні особливості. Більша частина 

зберігається на кукурудзообробних заводах, де повинна витримуватись 

технологія зберігання насіння і ведеться за ним постійний контроль. Інша 
частина зберігається безпосередньо в господарствах, де контроль за ним 

може послаблюватись. Слід також врахувати біологічні і технологічні 

особливості зберігання насіння кукурудзи із врахуванням індивідуальних 

особливостей гібридів та їх батьківських компонентів. 
 

116. Кирпа М. Я. Не лишитися на бобах. Зерно. 2017. № 8 (137). 

С. 190–194. 
 Соя відноситься до пізньостиглих культур за своєю біологією, повільно 

дозріває і збирається з підвищеною вологістю. У операціях із вирощування 

сої найбільш складними і енергонасиченими залишаються її збирання та 

обробка врожаю. Тому необхідно прийняти правильне рішення щодо строків 
збирання та технологій післязбиральної обробки, яке було б оптимальне з 

точки зору енерговитрат та якості насіння. 
 

117. Судак В., Чабан В., Судак Н., Бокун А., Кулик А. Влага для 

«цветка солнца». Зерно. 2017. № 9 (138). С. 92–98. 
 Рассмотрены вопросы влагообеспеченности, эффективности 

минеральных удобрений в посевах подсолнечника при выращивании в степной 

зоне Украины в зависимости от способа основной обработки почвы.  
 

118. Кирпа М. Я. Для чого потрібен термозахист силосів. Зерно. 2017. 

№ 10 (139). С. 178–180. 
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 Наведено результати досліджень з удосконалення металевих 

зерносховищ силосного типу. Рекомендовано на зовнішній стінці сховищ 

наносити шар поліуретану товщиною 10-20 см, за допомогою якого 

стабілізується та знижується температура у насипу зерна внаслідок 

коливань температури зовнішнього повітря.  
 

119. Солодушко М. М., Солодушко В. П. Добрива восени. Ландлорд. 

2017. № 11 (жовтень). С. 106–109. 
  Зроблено аналіз та показана доцільність застосування різних форм 
мінеральних і органічних добрив в осінній період за вирощування пшениці 

озимої після різних попередників. Наведено результати досліджень та 

рекомендовано системи мінерального живлення для зерновиробників 

степового регіону. 
 

120. Черчель В., Сатарова Т., Бєліков Є. Нові можливості зі 

"спеціальними" гібридами кукурудзи. Пропозиція. 2017. № 2. С. 82–88. 
  В статті наводяться дослідження зі створення спеціалізованих 

генотипів кукурудзи щодо забезпечення потреб виробників у гібридах із 

конкретними якостями 
 

121. Баннікова К, Гирка Т, Явдощенко М. Особливості ураження 
кукурудзи шкідниками й хворобами: прогноз на 2017 рік. Пропозиція. 

2017. № 5. С. 98–101. 
 Обмежуватимуть розвиток хвороб качанів дотримання зональних 

технологій вирощування кукурудзи, захист посівів від стеблового метелика, 

бавовникової совки, хлібного клопа та інших шкідників, а також вчасне 

збирання й доопрацювання врожаю. 
 

122. Артеменко С., Ковтун О. Економіка вирощування кукурудзи та 
сої у фермерській сівозміні. Пропозиція. 2017. № 6 (17). С. 157–160. 
 Обґрунтування агротехнічних та економічних аспектів доцільності 

застосування різних способів обробітку ґрунту, доз добрив у сівозмінах 

короткої ротації з використанням сої та кукурудзи для ґрунтово-

кліматичних умов Північного Степу. 

123. Пінчук Н. І., Гирка Т. В., Горщар О. А. Педаш Т. М. Стійкість 

різних гібридів кукурудзи до хвороб і шкідників Пропозиція. 2017. 
№ 7-8. С. 96–98. 
 Наведено результати досліджень визначення стійкості гібридів 

кукурудзи (Zea mays) до ураження хворобами та пошкодження шкідниками. 

Визначено відносно стійкі гібриди. 
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124. Педаш Т. М., Педаш О. О. Ураженість пшениці озимої 

кореневими гнилями залежно від строків сівби та удобрення. 
Пропозиція. 2017. № 10. С. 114–117. 
 Наведено результати досліджень поширення та розвитку кореневих 

гнилей пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального 

живлення по попереднику ячмінь ярий в умовах північної частини Степу 

України. Визначено строк сівби та рівень мінеральних добрив, за яких 

пшениця озима формує найбільшу продуктивність навіть за підвищеного 

рівня ураження хворобою. 
 

125. Кирпа М. Я. Особливості збирання врожаю зерна сорго. 

Пропозиція. 2017. № 11. – С. 90–91. 
  У процесі збирання, післязбиральної обробки та зберігання врожаю сорго 
необхідно враховувати його біологічні особливості та призначення готової 

продукції. Розпочинати збирання рекомендується при вологості зерна не 

вище 20 %. Післязбиральна обробка включає різні операції залежно від стану 

та призначення врожаю, враховуючи найперше вологість і засміченість 

зернової маси. 
 

126. Кирпа М. Я. Особливості збирання зерна сорго. Пропозиція. 2017. 

№ 12. С. 155–156. 
  Приступаючи до збирання необхідно визначити стан рослин і вологість 

зерна сорго. У разі повільного підсихання чи несприятливих погодних умов, які 

призводять до підвищення вологості, застосовують – десикацію рослин. При 
настанні повної стиглості зерна проводять збирання посівів роздільним 

способом, із скошуванням рослин у валки, або проводять пряме 

комбайнування (зменшуючи обороти молотильного барабану до 500-600 за 

хвилину). 
 

127. Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Шевченко О. М., Швець Н. В. 

Інтеграція класичного та органічного землеробства. Посібник 

українського хлібороба. Київ, 2017. №1. 4с. 
  Показано, що освоєння методів органічного землеробства неможливе за 
умов відірваності від загальної ситуації в землеробстві, яке залежно від 

інтенсивності експлуатації земель може створювати сприятливий або 

деградаційний екологічний фон. Органічне землеробство не може успішно 

розвиватися на обмеженій території, коли навкруги не створено 

технологічні умови для відновлення родючості ґрунтів, покращання 

фітосанітарного стану, ефективного використання природних ресурсів. 
 

128. Кирпа Н. Я. Определяем качество и готовим семена для сева. 

Хранение и переработка зерна, 2017. № 3 (211). С. 15–18. 
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 О значении качества посевного материала в технологиях выращивания 

зерновых и масличных культур убеждать не приходится. Использование 

высококачественных семян гарантирует хороший урожай и эффективное 

использование вложенных средств. Однако подбор посевного материала под 

урожай 2017 года связан с определенными трудностями, которые 

заключаются в определении качества и сертификации семян. Семенные 

инспекции, которые должны проводить анализ семян и выдачу 

сертификатов, долгое время находились в стадии реорганизации и 

естественно приостановили свои функции. В этой ситуации предлагается 
ряд конкретных мер для оценки качества семян и их подготовке к посеву, 

которые можно провести в хозяйствах. 
 

129.  Черенков А. В, Шевченко М. С., Рибка В. С., Компанієць В. О., 

Кулик А. О., Ковтун О. В. Резерви зернового поля Придніпров'я . 

Хранение и переработка зерна, 2017. № 5 (213). С. 19–24. 
  Проведений всебічний аналіз сучасного стану розвитку зернової галузі в 

Придніпров’ї та визначені основні стратегічні напрями збільшення обсягів 

виробництва зерна й підвищення його ефективності в умовах переходу на 
інноваційну модель розвитку АПК. 
 

130. Рибка В. С., Ляшенко Н. О. Скоростиглі гібриди як фактор енерго- 

та ресурсозбереження у виробництві зерна кукурудзи в сучасних 

умовах господарювання. Хранение и переработка зерна, 2017. № 10. 

С. 29–33. 
 Наведені дані та встановлені закономірності дають можливість при 

розробці заходів щодо підвищення прибутковості виробництва зерна 

кукурудзи більш обґрунтовано підійти до системи зонування існуючого 

діапазону біологічних груп гібридів. Цей агрозахід має організаційно-

господарський характер і його можна здійснити майже без залучення 

додаткових капітальних витрат і одразу ж поточного року одержати 

відповідну віддачу.  
 

131. Горбатенко А., Судак В., Чабан В. Щоб уродив овес. The 

Ukrainian farmar. 2017. № 1(85). С. 60–61.  
 Наведено результати досліджень по ефективності систем обробітку 

ґрунту, фону живлення в технології вирощування вівса в умовах північного 
Степу України.  

 

132. Кирпа М. Я. Самозігрівання та злежування зерна The Ukrainian 

farmar. 2017. № 1(85). С.106–108.  
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 Явища, які виникають при зберіганні зерна, навіть сухого нерідко є 

досить несподіваними. До них належать самозігрівання і злежування зерна, 

що може призводити до повної втрати його якості. 
 

133. Кирпа М. Я. Насіннєвий завод у дворі. The Ukrainian farmar. 2017 

№ 2 (86). С. 126–128. 
 Для отримання насіння гібридів кукурудзи високої якості у господарствах 

пропонується техніко-технологічна схема міні – заводу. Завод включає 

камерну кукурудзосушарку місткістю 100 т качанів, насіннєву лінію для 
очищення – сортування – пакування потужністю 4-8 т посівного матеріалу 

за годину.  
 

134. Кирпа М. Я. Перезавантажити елеватори. The Ukrainian farmar. 

2017. № 3 (87) С. 172–173. 
 В зв’язку зі збільшенням валових зборів зерна посилюється проблема його 

надійного збереження. На сьогоднішній час зберігання зернових мас 

сконцентровано у системі господарств – товаровиробників та в 

заготівельній системі (хлібоприймальні підприємства, елеватори), які 

мають різний матеріально-технічний стан та потужність. Найбільш 

високий рівень збереження досягається в системі заготівлі із проектною 
потужністю одночасного розміщення зерна 30-32 мл. т.  

 

135. Горбатенко А., Судак В., Бокун О., Кулик А., Колбасіна Т. 

Економіка обробітку ґрунту. The Ukrainian Farmer. 2017. № 5 (89). 

С. 18–22. 
 Досліджено фізичні й економічні аспекти вирощування кукурудзи за різних 

способів обробітку грунту (полицевого, мілкого плоскорізного та нульового). 

 

136. Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Судак Н., Бокун О. Волога для 

соняшнику.The Ukrainian farmar. 2017. № 10(94). С. 60–62.  
 Наведено результати досліджень водного режиму, ефективності 

мінеральних добрив, економічна оцінка залежно від способів основного 

обробітку ґрунту в технологічних схемах вирощування соняшнику в умовах 

північного Степу України. 
 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

137. Халак В. И. Качественный состав мышечной ткани молодняка 

свиней универсального направления продуктивности. Продовольственная 

безопасность в контексте новых идей и решений: материалы Междунар. 
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научн.-практ. конф., (г. Семей, 10 марта 2017 г.). Семей, 2017. Том 1. 

С. 98–101. 
 В статье приведены результаты исследований качественного состава 

мышечной ткани молодняка свиней крупной белой породы. Эксперимент 
свидетельствует, что количество образцов мышечной ткани высокого 

качества с учетом влагоудерживающей способности составляет – 5,12 %, 

интенсивности окраски – 17,94 %, нежности – 61,54 % и содержания жира 

– 17,94 %. Достоверные коэффициенты парной корреляции установлено 

между влагоудерживающей способностью (ґ=-0,394; tґ=2,91), содержанием 

жира (ґ=0,765; tґ=11,51), протеина (ґ=0,424; tґ=3,23), кальция (ґ=0,327; 

tґ=2,28), фосфора(ґ=0,300; tґ=2,06) и энергетической ценностью мышечной 

ткани молодняка свиней крупной белой породы. 
 

138. Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Вплив рівня годівлі на 

ефективність вирощування ремонтних телиць. Проблеми та шляхи 
інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). 

Дніпропетровськ, 2017. С. 23–25. 
 Наведено результати досліджень з визначення ефективності 

використання кормів телицями української червоної молочної породи при 
годівлі за різними нормами. Запропоновано корегувати у бік зменшення 

показники можливого споживання сухих речовин телицями у віці 7–13 місяців 

до 2–2,3 кг на 100 кг живої маси при підвищенні концентрації енергії в сухий 

речовині раціону до 10–10,2 МДж/кг. 
 

139. Мамєдова Е. І., Гирка А. Д. Біопрепарати як елементи 

біоадаптивної технології вирощування ячменю ярого в умовах 

північного Степу України. Проблеми та шляхи інтенсифікації 
виробництва продукції тваринництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). Дніпропетровськ, 2017. С. 62. 
 Визначено вплив біопрепаратів на врожайність ячменю ярого та 

з’ясована їх ефективність після різних попередників на фоні внесення 

мінеральних добрив. Найбільший приріст висоти рослин ячменю (11,1%) 

спостерігався на ділянках із комплексним застосуванням біопрепаратів та 

мікродобрив на мінеральному фоні після озимої пшениці. Висота рослин 
збільшувалась порівняно з контролем на 1,2 см або 4 % (без добрив) та 1,9 см 

або 5,5 % (N30P30K30) при інокуляції насіння мікродобривом; на 3,3 см або 11 

% та 3,6 см або 10,3 % – у рослин ячменю ярого при обробці насіння + 

обприскування посівів в фазу кущіння. 
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140. Чернявський С. Є., Сокрут О. В., Денисюк О. В. Використання 

силосу кукурудзяного та гною тварин лля енергозабезпечення 
тваринницьких ферм за рахунок біогазу Проблеми та шляхи 

інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). 

Дніпропетровськ, 2017. С. 115–118. 
 Наведено результати досліджень ефективності використання різних 

компонентів силосу кукурудзяного та гною тварин в якості субстрату для 

біогазових установок з метою енергозабезпечення тваринницьких ферм. 

Використання в якості сировини для біогазових установок суміші силосу 

кукурудзяного з гноєм великої рогатої худоби та свиней дозволяє з 20 кг 

субстрату отримати від 1,65 до 3,02 м³ біогазу, що в перерахунку на 1 тону 

становить від 82,7 до 151,0 м³ біогазу або 72,1–131,7 кг умовного палива. 

Визначені за результатами досліджень показники виходу біогазу від 

субстрату у зазначених співвідношеннях компонентів силосу кукурудзяного 

та гною тварин можуть бути використані при розрахунку прогнозованої 

продуктивності біогазових установок для енергозабезпечення тваринницьких 
ферм. 
 

141. Козырь В.С., Рубан Е. Н. Конверсия корма шаролезскими 
бычками по периодам выращивания. Проблеми та шляхи 

інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). 
Дніпропетровськ,, 2017. С.196–198. 
 В статье приведены результаты исследований интенсивности роста 

молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

по периодам роста с учетом конверсии корма. Установлено, что решающим 

фактором увеличения приростов живой массы и повышения эффективности 

выращивания бычков шаролезской породы является уровень потребления 

питательных веществ. Животные данной породы, способных в течение 

длительного времени интенсивно наращивать мышечную ткань и 

производить постное мясо с хорошей мраморностью, целесообразно 

выращивать до 30 месяцев с тем, чтобы с наибольшей эффективностью 
использовать как зимние, так и летние зеленые корма. Сокращение 

интенсивности оборачиваемости поголовья, а, следовательно, и уменьшение 

затрат на воспроизводство стада и более низкая стоимость рациона 

взрослых животных в сравнении с молочниками дают основание 

рекомендовать бычков шаролезской породы выращивать более длительный 

период до более тяжелых кондиций.  
 

142. Халак В.І. Експлуатаційна цінність свиноматок зарубіжного 

походження різного рівня адаптації. Проблеми та шляхи 
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інтенсифікації виробництва продукції тваринництва:. матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). 
Дніпропетровськ, 2017. С.199–202. 
 Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи французького походження за період їх племінного використання, 

рівень їх адаптації до умов промислової технології утримання та визначено 

експлуатаційну цінність тварин зазначеного генотипу. Встановлено, що за 

період племінного використання від тварин з індексом « рівень адаптації » 

6,61 – 7,36 балів одержано максимальну кількість опоросів (7,7) та живих 

поросят (88,3гол.) їх плодючість склала 11,5гол., маса гнізда на час 

відлучення – 92,3 %. Кількість свиноматок, які характеризуються високим 

рівнем експлуатаційної цінності становить 92,0 %. 
 

143. Халак В.І. Полігенно-спадкові ознаки свиней зарубіжного 
походження та рівень їх дискретності. Проблеми та шляхи 

інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). 
Дніпропетровськ, 2017. С.202–205. 
 Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи зарубіжного походження з урахуванням їх племінної цінності та 

розраховано рівень дискретності зазначеної групи ознак. Установлено, що 

ефективним методом оцінки та відбору високопродуктивних тварин є 

метод BLUP. Різниця між тваринами протилежних класів за даним індексом 

(М+ ,М- ) за багатоплідністю дорівнює 4,3 поросяти на одну свиноматку, 

кількістю поросят на час відлучення – 2,6 гол., масою гнізда на час 

відлучення 13,2 кг. Максимальний показник «рівень дискретності» (d=0,743) з 

урахуванням п'яти показників, виявлено у тварин класу М+. 
 

144. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко 
О. В. Вплив хімічних і біологічних препаратів на формування 

врожайності зерна ячменю ярого Проблеми та шляхи інтенсифікації 

виробництва продукції тваринництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 23 березня 2017 р.). Дніпропетровськ, 2017. С.274–
275. 
 Наведені результати досліджень з визначення ефективності 

передпосівної обробки насіння ячменю ярого хімічними і біологічними 

препаратами.  
 

145. Пінчук Н. І, Педаш Т. М., Гирка Т. В., Горщар О. А. Стійкість 

гібридів кукурудзи до сажок в умовах північного Степу України. 
Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції 
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тваринництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 

березня 2017 р.). Дніпропетровськ, 2017. С.285–286. 
 Наведено результати досліджень визначення стійкості гібридів 

кукурудзи (Zea mays) до ураження пухирчастою (Ustilago zeae (Beckm.) 
Unger) та летючою (Sphacelotheca reiliana (Ruhn) Clint) сажками. Загалом 

протягом 2011-2015 рр. проведено аналіз 56 зразків. Визначено відносно 

стійкі до ураження гібриди. 
 

146. Чабан В. І., Подобед О. Ю. Урожайність пшениці озимої та її 

варіювання за потенціалом чорнозему звичайного. Проблеми і 

перспективи сучасної аграрної науки: збірник матеріалів наук. праць 
Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Миколаїв, 27 березня 2017 р.). 

Миколаїв, 2017. С. 53.  
 Узагальнено результати стаціонарних дослідів по оцінці продуктивної 

здатності пшениці озимої за рахунок потенційної і ефективної родючості 

чорнозему звичайного. Встановлено, що а рахунок природного потенціалу 

ґрунту середньозважена урожайність культури знаходиться на рівні 4,43 

т/га з суттєвою амплітудою (4,1 раза) коливання продуктивності рослин в 

наслідок частого прояву посушливості клімату та високої варіабельності 

даних (V = 34 %). Систематичне застосування добрив в сівозміні сприяло 
послабленню негативних наслідків засух, що підтверджується зниженням 

коефіцієнту варіації (V) даних врожаю до 25 %.  
 

147. Мамєдова Е. І. Вплив агротехнологічних заходів вирощування на 

біохімічні показники зерна ячменю ярого в умовах північного Степу 

України Селекція, генетика та технології вирощування 
сільськогосподарських культур: матеріали V Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів, присвяч. 105-річчю 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України 

та 15-річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи 
сортів рослин (м. Київ, 21 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 86–87. 
 Зафіксовано, що у варіанті, де застосовувалась сумісна обробка насіння 

мікробіологічним комплексом препаратів і мікродобривом Сизам 

збільшувався вміст білка та крохмалю на 1,7 і 2,5 % після попередника 

пшениця озима та 1,2 і 2,2 % – після кукурудзи. Зростав вміст азоту, 

фосфору та калію в зерні на 1,96; 0,96 і 0,60 % після попередника пшениця 

озима та на2,18; 0,97 і 0,65 % – після кукурудзи відповідно. 
 

148. Педаш Т. М, Явдощенко М. П, Колбасіна Т. В Cтійкість сортів 
пшениці озимої проти шкідників в умовах Північного Степу України. 

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 
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культур: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). Вінниця:ТОВ. Нілан-
ЛТД, 2017. С. 101–102.  
 Наведені результати досліджень з визначення стійкості нових і 

перспективних сортів пшениці озимої різних оригінаторів проти шкідників в 

умовах північного Степу України. Встановлено, що погодні умови 2016 року 

виявилися несприятливими для поширення та розвитку шкідників тому 

провести оцінку стійкості не вдалося. Існує необхідність продовження 

досліджень. 
 

149. Солодушко М. М., Усова Н. М., Романенко О. Л. Урожайність 

пшениці озимої залежно від строків сівби в зоні Південного Степу 
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

культур: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених 

і спеціалістів ( с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). Вінниця: ТОВ 
«Нілан–ЛТД», 2017 . С. 129. 
 Наведено результати досліджень з вивчення строків сівби пшениці озимої 

в умовах зони південного Степу. Показана ефективність застосування 

оптимальної (агрономічне обґрунтованої) сівби – одного з найважливіших і 

найменш витратних технологічних елементів в підвищенні валових зборів 

зернової продукції. 
 

150. Гайдаш О. Л., Черчель В. Ю. Оцінка скоростиглого вихідного 

матеріалу кукурудзи на базі змішаної зародкової плазми за 
комбінаційною здатністю врожайності зерна. Селекція, генетика та 

технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали V 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів 

(с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД», 2017. 
С. 135.  
 Представлено аналіз продуктивності гібридів ранніх груп стиглості. 

Проведена оцінка нового скоростиглого вихідного матеріалу за 

комбінаційною здатністю врожайності зерна дозволила виділити лінії, що 

характеризуються в комбінаціях з тестерами високими ефектами ЗКЗ та 

високими варіансами СКЗ. 
 

151. Дудка М. І., Пустовий С. І. Визначення ефективності дії 

попередника і фону мінерального живлення на біометричні показники 
рослин та продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в 

умовах північного степу. Інноваційні розробки молоді – 

агропромисловому виробництву: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
молодих вчених ( м. Херсон, 28 квітня 2017 р.). Херсон, 2017. С.50–52. 
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 Висвітлено ефективність дії попередника та фону мінерального живлення на 

продуктивність гібридів кукурудзи (ранньостиглий – ДН Пивиха, ФАО 190; 

середньоранній – ДБ Хотин, ФАО 290 та середньостиглий – Веста, ФАО 350) за 

густоти стояння рослин відповідно 55, 45 і 35 тис./га після двох попередників 

(кукурудза, соняшник) на трьох фонах мінерального живлення (без добрив, 

N30P30K30, N60P45K45). Доведено, що найвищу врожайність зерна в роки досліджень, 

незалежно від попередника, сформували на фоні внесення N60P45K45, яка після 

попередника кукурудза дорівнювала у гібридів ДН Пивиха 5,70 т/га, ДБ Хотин – 

6,36 т/га та Веста – 6,29 т/га, а після попередника соняшник – становила 
відповідно 5,16; 5,96 і 6,01 т/га. 
 

152. Деркач К. В., Борисова В. В., Сатарова Т. М. Спорідненість ліній 

кукурудзи зародкової плазми Ланкастер за результатами SNP-аналізу. 

Біологія рослин та біотехнологія: збірка тез III конф. молодих учених. 

(м. Київ, 16–18 травня 2017 р.). Київ, 2017. С. 38. 
 В статті наведені рівні спорідненості за алельним станом SNP-маркерів 

перспективних в селекційному відношенні ліній кукурудзи зародкової плазми 

Ланкастер української селекції і типових ліній даної плазми 
 

153. Халак В. И. Воспроизводительные качества и уровень адаптации 

свиноматок крупной белой породы разной эксплуатационной 

ценности. Научно-практические пути повышения экологической 
устойчивости и социально-экономическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства: материалы Междунар. научн.-

практ. конф., посвящ. году экологии в России ( с. Соленое Займище, 

18–19 мая 2017 г.). Соленое Займище, 2017. С.1454–1458. 
 Приведены результаты исследований показатели воспроизводительных 

качеств и уровня адаптации свиноматок крупной белой породы разной 

эксплуатационной ценности. Установлено, что количество свиноматок 

высокой эксплуатационной ценности с учетом показателей «родилось 

поросят всего, гол.» и «родилось живых поросят, гол.» составляет 58,06-

70,96 %, индекс «уровень адаптации » – 8,94-9,56 баллов. Достоверную 

разницу между группами животных с высокой и низкой эксплуатационной 

ценностью установлено по количеству опоросов за период племенного 

использования (5,6-5,2 опоросов), продолжительности жизни ( 29,9-26,9 мес. 

) и племенного использования ( 29,6-26,2 мес. ), по показателям « родилось 

поросят всего, гол. » (70,5-64,0 гол.), «родилось живых поросят, гол.» ( 67,6- 

61,9 гол.), «плодовитость, гол.» (3,5-3,6 гол.) 
 

154. Мамєдова Е. І. Реакція рослин ячменю ярого на мікродобриво 
Сизам. Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК України: 
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матеріали Всеукр. наук. інтер.-конф. (м. Полтава, 18 травня 2017 р.). 

Полтава, 2017. С. 21–23. 
 Висвітлено дію мікродобрива Сизам на ріст і розвиток ячменю ярого. 

Було виявлено, що цей препарат збільшую висоту рослин на 8,8 см, 
абсолютно суху масу – на 7,6 г у фазі кущіння та 13,9 г у фазі виходу в 

трубку. 
 

155. Маршалкіна Т. В., Денисюк О. В.. Поширення ендопаразитозів 

змішаної етіології сільськогосподарської птиці Наукові здобутки 

молоді – вирішенню проблем АПК: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф.( м. Житомир, 19 травня 2017 р.). Житомир: ЕЦ «Укрекобіокон», 

2017. С. 52–54. 
 Вивчено поширення асоціативних гельмінтозно-протозойних та змішаних 

гельмінтозних інвазій різних видів сільськогосподарської птиці у 

промислових, фермерських та присадибних господарствах центрального 

регіону України в 2014-2016 рр. 
 

156. Клімова О.Є. Селекція цукрової кукурудзи для умов лімітованого 

зволоження. Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, 
наука, виробництво):тези Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 

травня 2017 р.). Київ, 2017. С.90–93. 
 Розглянуті питання селекції цукрової кукурудзи при недостатньому 

зволоженні. 
 

157. Абельмасов О. В. Селекційна оцінка вихідного матеріалу 

генетичної плазми Айодент в умовах степової зони України. Наукове 
забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП 
Корзун Д. Ю., 2017. С. 9–10. 
 Проведені дослідження з оцінки за комплексом селекційних ознак 8 

скоростиглих ліній плазми Айодент стосовно їх адаптації до умов степової 

зони України. Визначено прояв основних ознак: врожайність та вологість 

зерна, висота рослин та прикріплення качана, тривалість вегетаційного 

періоду в різних умовах років вивчення. Виділені кращі з них порівняно зі 

стандартом висота рослин та прикріплення качана, тривалість вегетацій-

ного періоду в різних умовах років вивчення. Виділені кращі з них порівняно зі 

стандартом 
 

158. Базілєва Ю. С. Методи визначення травмування насіння 
кукурудзи та заходи з його обмеження. Наукове забезпечення 
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інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 
спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017. С. 10–11. 
 Проаналізовано відомі методи визначення травмування насіння зернових 

культур і виділено найбільш придатні для гібридів кукурудзи. Розроблено 

заходи обмеження шкодочинності травмування насіння в процесі його 

збирання та післязбиральної обробки на кукурудзообробних заводах та в 

насінницьких господарствах 
 

159. Бебех А. В. Оцінка нових інбредних ліній кукурудзи за 
методикою проведення експертизи сортів (ВОС-ТЕСТ). Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП 
Корзун Д. Ю., 2017. С. 11–12. 
 Вивчення самозапилених ліній та гібридів кукурудзи це дуже складний та 

багатоплановий процес. Комплексна оцінка самозапилених ліній кукурудзи 

проводиться за морфо-біологічними та господарсько-цінними ознаками в 

процесі комплексу польових та лабораторних досліджень за методикою 

експертизи сортів (ВОС-тест), за результатами яких приймається рішення 

щодо передачі зразків на державну реєстрацію з подальшим занесенням до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні  
 

160. Беліков Є. І., Купріченкова Т. Г., Купріченков Д. С. Вивчення 

технологічних показників зерна вихідного матеріалу розлусної 

кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро, 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 13–14. 
 Наведено результати вивчення технологічних показників вихідного 

матеріалу розлусної кукурудзи. Встановлено значну різноманітність 

вихідного матеріалу за коефіцієнтом збільшення об'єму зерна (КЗОЗ) та 

відсотком нерозлущених зерен. Кращі зразки мали КЗОЗ більше 50 та добрий 

вихід розлущених зерен. 
 

161. Боденко Н. А., Дзюбецький Б. В. Селекція середньостиглих ліній 
кукурудзи плазми Ланкастер. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 
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(м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 

С. С. 14–15. 
 Наведено результати досліджень за 2006-2016 рр., щодо отримання 

інбредних ліній кукурудзи плазми Ланкастер, які переважають вихідні ком-
поненти за господарсько-цінними ознаками та тесткроси, яких 

перевищують гібриди-стандати за врожайністю і збиральною вологістю 

зерна.  
 

162. Бондарь Л. М., Кирпа М. Я. Особливості післязбиральної обробки 

насіння самозапилених ліній кукурудзи. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 
клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017. С. 15–16. 
 Встановлено вплив операцій післязбиральної обробки, проведеної на 

кукурудзообробному заводі сезонною потужністю 500 т насіння. Виявлено 

показники якості залежно від сушіння, обмолоту, очищення та сортування 
насіння самозапилених ліній кукурудзи. З метою підвищення схожості та 

продуктивності насіння рекомендовано проводити сепарування на новій 

механізованій насіннєочисній лінії, спроектованій і випробуваній в умовах 

дослідного господарства ДП «ДГ «Дніпро» 
 

163. Бондарь Т. М., Федько М. М. Характеристика константних ліній 

та самозапилених сімей S2-S5 плазми Айодент за господарсько-

цінними ознаками. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро, 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 17–18. 
 Наведені результати аналізу ознак "врожайність зерна" та "збиральна 

вологість зерна" константних ліній та самозапилених сімей S2-S5 отриманих 
на базі простих, подвійних та восьмилінійних сестринських гібридів плазми 

Айодент 
 

164. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної цінності скоростиглих ліній 

кукурудзи за вологістю зерна при збиранні. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 
спеціалістів НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. політики та прод. 

України, Укр.ін-т експертизи сортів рослин. (м. Дніпро, 25–26 травня 

2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 21–23. 
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 Наведено результати оцінки нових ліній кукурудзи змішаної плазми за 

комбінаційною здатністю ознаки «збиральна вологість зерна». Виявлено 

вплив погодних умов року на диференціацію зразків за даною ознакою та 

рівнем її прояву. Виділено ряд ліній які характеризувались стабільно 

низькими показниками вологості зерна при збиранні в дослідних тесткросах 
 

165. Гладкий О. В., Кирпа М. Я. Вологовіддача зерна кукурудзи та 

показники, що її характеризують. Наукове забезпечення інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

(м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 
С. 24–25. 
 Наведено фізико механічні показники, які впливають на вологовіддачу 

зерна гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. До показника, який 

характеризувався найбільшим впливом, належить площа питомої поверхні 

насінини, залежно від якої змінюється вологовіддача зерна у процесі його 

термічного сушіння. Інтенсивність природної та термічної вологовіддачі 

також залежала від початкової (збиральної) вологості зерна 
 

166. Гончаров Ю. О. Вплив термінів зберігання на вміст β-каротину в 

зерні кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С. 25–26. 
 Проаналізована зміна вмісту β-каротину у зерні ліній та гібридів 

кукурудзи різних термінів зберігання та років вирощування. Визначено вміст 

β-каротину у зерні кукурудзи ліній ДК239 та ДК633/325МВ і двох простих 

гібридів ДН Софія та Почаївський 190М. 
 

167. Деркач К. В., Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. 

Оцінка гетерозиготності гібридів кукурудзи та їх вихідних ліній за 

результатами SNP-аналізу. Наукове забезпечення інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

(м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 
С. 30–31. 
 За результатами SNP- аналізу встановлено рівень гетерозиготності п'яти 

простих гібридів кукурудзи та десяти їх вихідних ліній. Встановлено, що 

гетерозиготність досліджених гібридів склала 39,944,0 %, а ліній - 0,31,7 % 
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168. Дяченко Т. А. Оцінка вмісту β-каротину в зерні самозапилених 

ліній кукурудзи кременистого типу. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 
Д. Ю., 2017.С. 31–32. 
 Охарактеризовано вплив місця та умов вирощування на формування 

вмісту каротиноїдів (за β-каротином) в зерні перспективних ліній 

кременистого підвиду кукурудзи. Ідентифіковано лінії ДК204/273, ДК3472, 

які мають підвищений вміст каротиноїдів і можуть слугувати донорами цієї 

ознаки  
 

169. Кирпа М. Я., Скотар С. О., Лупітько О. І., Ковальов Д. В. 

Особливості сепарування сумішей насіння (на прикладі кукурудзи). 
Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 
Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С. 34–35. 
 У статті визначено особливості різних способів сепарування сумішей 

насіння. Для виділення якісних посівних фракцій кукурудзи рекомендовано 

оптимальні показники та порядок сепарування насіння в режимі його 

сортування – калібрування. 
 

170. Клімова О. Є. Моніторинг параметрів комбінаційної здатності 

посухостійких ліній цукрової кукурудзи за дії посухи різної 

інтенсивності. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 36–37. 
 Наведено результати оцінки загальної (ЗКЗ) і специфічної комбінаційної 
здатності (СКЗ) високопосухостійкого лінійного матеріалу цукрової 

кукурудзи. Виділені генетично цінні лінії та визначено перспективи їх 

використання в практичній селекції посухотолерантних гібридів даної 

культури 
 

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

Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння батьківських 

компонентів гібридів кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених і 
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спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017. С. 38–39. 
 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 
 

172. Кулик В. О., Кирпа М. Я. Визначення та нормування тепловитрат 

у процесі сушіння насіння кукурудзи. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 
клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017. С. 40–41. 
 Визначено техніко-технологічні показники, які визначають та 

унормовують витрату палива у процесі сушіння насіннєвих качанів кукурудзи 

у сушарках камерного типу. Наведено розрахунок теплоутворювальної 

здібності при використанні різних видів палива у сушарках 
 

173. Ольховик М. С., Черчель В. Ю. Вплив строків сівби на госпо-
дарсько-цінні ознаки самозапилених ліній кукурудзи. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 
вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП 

Корзун Д. Ю., 2017.С. 48–49. 
 Результати дослідження ультра ранньостиглого матеріалу з метою 

створення скоростиглих гібридів для більш раціонального використання 

кліматичних ресурсів впродовж вегетаційного періоду в основному та при 

пожнивному чи поукісному посівах. 
 

174. Плотка В. В., Таганцова М. М. Аналітичне моделювання три-
валості періоду сходи-цвітіння 50% качанів у сімей S6 залежно від 

факторних ознак. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 
25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 53–54.  
 На основі множинно-регресійного аналізу було виявлено достовірно 

тісний зв'язок між тривалістю періоду сходи-цвітіння 50 % качанів у сімей 

S6 та комплексом факторів, що доводить можливість з високим рівнем 

вірогідності спрогнозувати параметри реакції. 
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175. Псёлова А. А. Особенности генетического контроля биосинтеза 

антоцианов и характеристика гена a1 у кукурузы. Наукове 
забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП 

Корзун Д. Ю., 2017. С. 57. 
 В результате работы было охарактеризовано ген а1 и его связанные 

локусы, которые контролируют наличие признака антоциановой окраски в 

зерне селекционных образцов кукурузы. С помощью данных генов можно 

проконтролировать и предопределить окраску зерна и самого растения 
 

176. Яланський О. В., Середа В. І. Цукрове сорго - стабільна база 

сировини для біоенергетики. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

(м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 

С. 68–69. 
 Цукрове сорго - цінна харчова, кормова, технічна культура. Висвітлено 

переваги цукрового сорго як біоенергетичної культури при створенні 
стабільної бази сировини для енергетики. Приведенні показники кращих 

сортозразків на неудобреному фоні в умовах Синельниківської СДС 
 

177. Артеменко С. Ф. Важливі елементи в технології вирощування сої. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 
Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.74–76. 

 Наведені результати досліджень стосовно основних елементів 

технології вирощування сої, інкрустації мікроелементами, 
протруювання, використання доз мінеральних добрив та строків 

сівби. 
 

178. Астахова Я. В. Роль строків сівби у формуванні продуктивності та 

якості зерна пшениці озимої. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 
(м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 

С. 76–77. 
 Проаналізовано питання впливу строків сівби на ріст і розвиток рослин 

пшениці озимої, формування їхньої продуктивності та якості зерна 
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179. Бондаренко А. С., Кулик І. О., Федоренко І. Є., Бондаренко О. В. 

Новітні інноваційні розробки селекції кукурудзи та соргових культур. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 
комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 

Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 79–80. 
 Проведено аналіз основних показників інноваційної продукції, за рахунок 

яких можливо посилити конкурентоспроможність власних сортів і гібридів 

кукурудзи та соргових культур в умовах сучасного ринку 
 

180. Веклич А. С., Гасанова І. І. Формування надземної вегетативної 
маси рослин пшениці озимої залежно від передпосівного внесення 

мінеральних добрив. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 87–88. 
 Викладено результати експериментальних досліджень з виявлення впливу 

передпосівного внесення мінеральних добрив після ячменю ярого на 

формування надземної вегетативної маси рослин сортів пшениці озимої 

Благодарка одеська та Златоглава в період їхнього росту та розвитку в 

умовах Північного Степу. 
 

181. Друмова О. М. Азотні добрива при вирощуванні пшениці озимої. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 

Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 92–93. 
 Розглянуто закономірності перетворення різних форм азоту в ґрунті та 

засвоєння їх рослинами, значення азотного удобрення посівів при вирощуванні 

пшениці озимої для формування урожайності та якості зерна. 
 

182. Дудка М. І., Ляшенко Н. О., Носов С.С. Ефективність виробни-
цтва зерна кукурудзи залежно від технологій різного рівня ресурсного 

та енергетичного забезпечення. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 
(м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 

С. 94–95. 
 Наведені результати експериментальних досліджень ефективності 

застосування мінерального добрива та мікроелементних препаратів при 
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вирощуванні кукурудзи. Встановлено їх вплив на біометричні показники, 

структуру врожаю, врожайність та економічну ефективність виробництва 

зерна цієї культури. 
 

183. Єрашова М. В. Ріст і розвиток рослин пшениці озимої залежно від 

попередників за нетипових погодних умов 2015–2016 вегетаційного 

року. Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 

Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 95–97. 
 Досліджено динаміку біометричних показників та абсолютно сухої маси 

рослин сортів пшениці озимої Коханка, Місія, Одеська, Пилипівка після 

попередників чорний пар та ячмінь ярий за нетипових погодних умов 2015–

2016 вегетаційного року 

184. Костиря І. В., Остапенко М. А., Білозор І. В. Особливості 

водоспоживання пшениці озимої в залежності від агроприйомів 

вирощування. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату:матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 

травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.107–109. 
 Встановлено, що в посушливих умовах південного Степу України 
накопичення доступної вологи в ґрунті та ефективне її використання 

впродовж вегетаційного періоду рослинами пшениці озимої має вирішальне 

значення для формування зерна цієї культури. В зв'язку зі зростанням 

температурного режиму планетарного масштабу почастішали посухи і 

неврожаї основної продовольчої культури пшениці озимої, тому закономірно 

зростає рівень актуальності вивчення процесу накопичення вологи та 

витрати її рослинами при зростанні в найбільш посушливих умовах півдня 

України 
 

185. Мамєдова Е. І., Гирка А. Д. Зернова продуктивність ячменю ярого 

залежно від попередника та застосування біопрепаратів в умовах зміни 
клімату. Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 
Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.119–120.  
 Визначено вплив попередників та застосування біологічних препаратів на 

продуктивність рослин ячменю ярого в північному Степу України. 
 

186. Педаш О. О., Прядко Ю. М., Безсусідня Ю. В. Урожайність та 

ефективність вирощування пшениці озимої за різних прийомів 



57 

 

вирощування після ріпаку озимого. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С.125–126. 
 Досліджено вплив строків сівби, норм висіву насіння та рівня удобрення 

на урожайність та економічну ефективність вирощування пшениці озимої 

розміщеної після ріпаку озимого в умовах Степу України 
 

187. Пінчук Н. І., Гирка Т. В., Горщар О. А., Педаш Т. М. Ураженість 

качанів кукурудзи хворобами в умовах північного Степу України. 
Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 
Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С.127–128. 
 Наведено результати досліджень ураженості гібридів кукурудзи (Zea 

mays) різних груп стиглості хворобами качанів. Загалом протягом 2011-2015 

рр. проведено аналіз 56 зразків. Визначено, що найпоширенішими хворобами 

качанів є фузаріоз та сіра гниль 
 

188. Подобед О. Ю., Ковальова Н. В. Особливості екстрагуючої дії 

ААБ рН 4,8, DTPA-TEA, AB-DTPA розчинів при визначенні рухомих 
форм цинку та міді у чорноземах звичайних. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 
Д. Ю., 2017.С.128–129. 
 Встановлено значні відміни екстрагувальної дії ААБ рН 4,8, DTPA-TEA 

AB-DTPA розчинів для визначення рухомих форм Cu, Zn, в чорноземах 

звичайних. Оптимальним екстрагентом для вилучення рухомої Cu виявився 

розчин DTPA-TEA 
 

189. Пустовий С. І. Вплив позакореневих азотних та азотно-

мікроелементних підживлень на ростові процеси рослин та про-
дуктивність нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості при 

вирощуванні після соняшнику в умовах північної частини степової 

зони. Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 

Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С.129–130. 
 Проведеними дослідженнями було виявлено вплив удосконаленої системи 

удобрення і застосування позакореневого підживлення на продуктивність 
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новостворених гібридів кукурудзи після соняшника, встановлено вплив 

строків внесення та ефективність доз азотних і азотно-мікроелементних 

позакореневих підживлень в системі удобрення нових гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості в умовах північної частини степової зони 
 

190. Солодушко Н. Н., Солодушко В. Ф., Усова Н. Н. Урожайность 

пшеницы озимой в зависимости от условий выращивания в степной 
зоне Украины. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 
25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С. 139–140.  
 Приведены результаты исследований эффективности применения 

минеральных удобрений при выращивании пшеницы озимой после разных 

предшественников в условиях степной зоны Украины. 
 

191. Судак В. М., Матюха В. Л. Колбасіна Т. В. Використання 

гербіцидів та їх поєднувальних сумішей на посівах кукурудзи в умовах 

Степу України. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С.140–141. 
 Наведено результати досліджень ефективності внесення гербіцидів 

різного спектру дії на фітосанітарний стан посівів кукурудзи. Показано, що 

при існуючому арсеналі гербіцидів з'являється можливість підвищити 
технічну ефективність хімічного способу боротьби з бур'янами за рахунок 

добору відповідної діючої речовини різних препаратів та ад'ювантів 
 

192. Чабан В. І., Шайтор Т. М. Оцінка агрокліматичних показників та 

урожайності сільськогосподарських культур в північному Степу 

України. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С. 151–152. 
 Викладено результати оцінки основних агрокліматичних показників 

північного Степу України за останні 50 років. Встановлено закономірності 

змін гідротермічного режиму та мінливість урожайності 

сільськогосподарських культур внаслідок прояву аномалій клімату. Доведено, 
що високий агрофон послаблює негативні прояви нетривалих посушливих 

явищ 
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193. Цилюрик О. І., Шапка В. П. Вплив обробітку ґрунту і добрив на 

запаси продуктивної вологи в посівах ячменю ярого. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП 
Корзун Д. Ю., 2017.С.154–155. 
 Величина урожаю ячменю ярого значно залежить від резервів ґрунтової 

вологи, яка забезпечує здійснення всіх найважливіших життєвих процесів, 

зокрема проростання насіння і укорінення проростків, транспірацію, 

терморегуляцію та надходження поживних речовин в рослину. З вологістю 

ґрунту тісно пов'язані щільність, твердість, структурний стан та інші 

фізико-механічні властивості ґрунту, що визначають якість обробітку 

ґрунту, величину тягових зусиль машин і знарядь, витрати пального тощо 
 

194. Швець Н. В. Особливості трансформації видового складу бур'янів 

в сівозмінах степової зони. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 
(м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. 

С.155–157. 
 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 

забур’яненості на фоні способів обробітку ґрунту і трансформації видового 

складу бур’янів 

 

195. Шевченко О. М. Система комбінованого застосування різних 

видів добрив на посівах кукурудзи. Наукове забезпечення 
інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 
Д. Ю., 2017. С.157–158 
 Розроблені технологічні заходи застосування мікроелементних 

препаратів та адаптогенів в системі живлення рослин кукурудзи, а також 

виявлена їх ефективність при внесенні в бакових сумішках з карбамідом на 

фоні використання основного мінерального добрива 
 

196. Денисюк О. В. Інтенсивність росту телиць сірої української 

породи. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
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агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 
25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.170. 
 Наведено результати досліджень розвитку телиць в ранньому онтогенезі 

залежно від інтенсивності їх росту до 12-місячного віку. Встановлено, що 

молодняк з більш інтенсивним типом росту до річного віку (Ін=0,3474) мав 

вищі показники живої маси і у 18-місячному віці (381,9±4,46) 
 

197. Дімчя Г. Г. Майстренко А. Н., Маршалкіна Т. В., Динаміка 

господарсько-корисних ознак худоби сірої української породи. 
Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). 

Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.171–172. 
 Проведено ретроспективний аналіз абсолютних та відносних показників 
розвитку з урахуванням індексів формування, рівномірності та напруги 

росту а також екстер’єрних особливостей на основі вимірювання висоти в 

холці, довжини тулуба, ширини грудей, глибини грудей і обхвату грудей за 

лопатками худоби придніпровської популяції сірої української породи. 

Визначено, що сучасне стадо сірої української худоби у порівнянні з 

вибувшими тваринами стали меншими за шириною в клубах на 7,0 см та 

обхвату грудей на 12,0 см, проте більш видовженими (непряма довжина 

тулуба на 7,6 см) і кращими за показниками приросту живої маси на 32,8 кг 

(Р>0,999). 
 

198. Козир В. С. Виробництво органічної яловичини у степовій зоні 
України Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017.С.177–179. 
 Доведена доцільність органічного виробництва яловичини, одержаної від 

молочної і м'ясної худоби в умовах степової зони України, необхідність 

уточнення класифікації вгодованості великої рогатої худоби та введення в 

практику коефіцієнта мармуровості яловичини, як ознаки її якості 
 

199. Майстренко А. Н., Дімчя Г. Г. Вплив удосконалених кормових 

добавок на продуктивність кнурів / Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 
клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017. С.184–185.  
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 Досліджено вплив стандартної і авторської балансуючих кормових 

добавок на продуктивність кнурів-плідників і свиноматок та їх потомство. 

В дослідній групі збільшено кількість поросят народжених масою понад 1 кг 

на 10,71% та великоплідність – на 18,03 %. 
 

200. Халак В. І., Волощук В. М., Засуха Л. В. Коефіцієнт фенотипної 

консолідації ознак відтворювальної здатності свиноматок великої білої 
породи заводського типу «Голубівський». Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 
спеціалістів (м. Дніпро 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун 

Д. Ю., 2017.С.202–204. 
 В статті наведено результати дослідження показників відтворювальної 

здатності свиноматок великої білої породи заводського типу 

«Голубівський». Встановлено, що свиноматки генеалогічної лінії Долара 

вірогідно переважають ровесниць лінії Славутича за багатоплідністю (на 

0,8 гол), кількістю поросят на час відлучення (на 0,9 гол), масою гнізда на час 

відлучення (на 20,1 кг) та індексом відтворювальної здатності свиноматки 

Л.Лаша у модифікації М.Д.Березовського (на 3,02 бала). Ефективним 

методом визначення рівня фенотипної консолідації основних кількісних 
показників у тварин є розрахунок коефіцієнтів К1 та К2 

 

201. Халак В., І. Волощук О. В. Деякі показники вуглеводного і 

ліпідного обміну та їх зв'язок з якісним складом м'язової тканини 

молодняку свиней.  Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С.204–205. 
 Наведено результати досліджень деяких біохімічних показників 

сироватки крові, фізико-хімічних властивостей та хімічного складу най-

довшого м'яза спини молодняку свиней. розраховано рівень кореляційних 

зв'язків між ознаками зазначених груп. Максимальні коефіцієнти кореляції 

встановлено за наступними парами ознак: вміст холестеролу Ч вміст 
внутрішньом'язевого жиру (r=0,373±0,2798; tr=1,33), концентрація глюкози 

Ч ніжність(г=0,526±0,2564; tr=2,05) 
 

202. Козырь В. С. Селекционные и продуктивные качества 

импортированного англерского скота в условиях юга Украины. 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: 
материалы XX Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 50-летию образов. 

кафедр крупного животноводства и переработки животноводческой 
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продукции; свиноводства и мелкого животноводства. (г. Горки, 1–2 июня 

2017 г.). Горки, 2017. Ч.1. С. 57–62. 
 Завезенные из Германии англеры хорошо акклиматизировались к 

климатическим и кормовым условиям степной зоны Украины. Они оказали 
положительное влияние при создании отечественной красной и молочной 

породы скота – выше удой и жирность и молока. Однако, в дальнейшем 

породообразовательном процессе массе следует использовать быков-

производителей только препотентных улучшателей будущего потомства. 
 

203. Козырь В.С., Коваленко В. П., Геккиев А. Д. Определение типов 

наследственности по компонентам фенотипической изменчивости 

признаков молочной продуктивности коров Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства: материалы XX Междунар. 

научн.-практ. конф., посвящ. 50-летию образов. кафедр крупного 

животноводства и переработки животноводческой продукции; 
свиноводства и мелкого животноводства. (г. Горки, 1–2 июня 2017 г.). 

Горки, 2017. Ч.1. С. 62–67. 
 Установлено подавляющее влияние аддитивной обусловленной 

наследственности на реализацию генетического потенциала 

продуктивности коров красной степной, англерской и голштинской попрод и 

их помесей. Максимальные материнские эффекты проявляются у 

полукровных помесей, а при переходе к чистопопородным животным они 

снижаются. Наиболее высокое наследование признаков проявляется у 

голштинов. 
 

204. Халак В. И. Племенная ценность свиноматок зарубежной селекции и 
их продуктивность. Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства: материалы XX Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 

50-летию образов. кафедр крупного животноводства и переработки 
животноводческой продукции; свиноводства и мелкого животноводства. (г. 

Горки, 1–2 июня 2017 г.). Горки, 2017. Ч.1. С.169–173. 
 В статье приведены результаты исследований показателей собственной 

продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительные качества 

свиноматок крупной белой породы французской селекции, определена их 

племенная ценность и разработаны критерии отбора животных по индексу 

BLUP. Для оценки и отбора высокопродуктивных животных, наряду с 

использованием традиционных методов (Инструкция по бонитировке 
свиней) рекомендуем использовать метод BLUP; в племенную группу 

отбирать животных, у которых данный индекс составляет 103,31, индекс 

О. Вангена – 17,76 баллов и более. 
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205. Мамедова Э. И., Гирька А. Д. Элементы биологизации в 

технологии выращивания ячменя ярового. Молодежь и инновации – 
2017: материалы Междунар. научн.-практ. конф. молодых учених 

(г. Горки, 1–3 июня 2017 г). Горки, 2017. С. 60–62. 
 Систематическое внесение высоких доз минеральных удобрений и 

пестицидов способствует перестройке микробного комплекса, что 

проявляется в ингибировании ряда ферментов и снижении метаболической 

активности микроорганизмов, нарушении внутрипочвенных циклов 

биогенных элементов, накоплению продуцируемых грибами органических 

кислот и фенольных соединений. Кроме того, загрязняются поверхностные и 
грунтовые воды, атмосфера, происходит увеличение численности 

микроорганизмов-токсинообразователей, метаболиты которых угнетающе 

действуют на растения. За счет совмесного использования препаратов 

Диазофит, Биополицид, Фосфоэнтерин и Сизам уровень рентабельности 

составил 113,6 %. 
 

206. Ноздрина Н. Л., Гасанова И. И. Влияние азотных подкормок на 

урожайность озимой пшеницы в условиях Северной Степи Украины. 

Молодежь и инновации – 2017: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. молодых ученых (г. Горки, 1–3 июня 2017 г.). Горки, 2017. Ч. 1. 

С. 70–72. 
 В результате исследований, проведенных в условиях Северной Степи 

Украины, выявлено, что максимальный урожай зерна после ячменя ярового в 

среднем за 2012–2014 гг. (4,35 т/га) был получен при выращивании сорта 

озимой пшеницы Розкишна с применением подкормки аммиачной селитрой 

N60 в конце фазы кущения растений локальным способом. У сорта 
Заможнисть, при аналогичной подкормке, урожайность была на 0,05 т/га 

ниже, но преобладала над этим показателем у других сортов на 0,22–0,51 

т/га. В варианте, где подкормка посевов проводилась дважды: N30 рано 

весной по мерзло-талой почве + N30 в конце фазы кущения растений, 

урожайность сортов Заможнисть и Розкишна составляла соответственно 

4,32 и 4,31 т/га 
 

207. Ерашова М. В. Формирование урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы в северной Степи Украины. Молодежь и инновации – 
2017: материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых 

(г. Горки, 1–3 июня 2017 г.). Горки, 2017. Ч. 1. С. 118–120. 
 В сложном по погодным условиям 2015/16 вегетационном году в северной 

Степи Украины по черному пару и после стерневого предшественника были 

выявлены особенности роста и развития растений озимой пшеницы на 

протяжении осеннего, а также весенне-летнего периода, формирования 
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структурных показателей урожайности этих сортов, параметров качества 

зерна  
 

208. Мамєдова Е. І., Гирка А. Д. Мікробіологічні препарати, як 

елемент біологізації вирощування ячменю ярого. Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи розвитку:матеріали ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. ( м. Київ, 7 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 199–200. 
 Виявлено, що мікробіологічні препарати (Біополіцид + Фосфоентерин + 

Діазофіт) в комплексі з мікродобривом Сизам сприяють збільшенню 

структурних показників (маси 1000 зерен на 17,1 %, довжини колосу – 26,8 

%, коефіцієнту продуктивного кущіння – 39,1 %, кількості зерен з колосу – 

26,5 %, порівняно із контрольним варіантом) на мінеральному фоні. 
 

209. Шевченко М. С., Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Льоринець Ф.А. 

Сидеральний пар як попередник озимої пшениці в сівозмінах 
Північного Степу. Матеріали наук.-практ. конф. ( м. Київ, 6–8 червня 

2017 р. ), Київ, 2017. С. 8. 
 Розглянуті переваги та особливості застосування сидерації. Наводяться 

особливості сільськогосподарських культур, що використовуються в якості 

сидеральних; обґрунтовується вибір оптимальної сидеральної культури для 

Північного Степу. Доведена можливість застосування сидерального пару в 

якості попередника озимої пшениці при вирощуванні її в сівозмінах: рівень 
урожаю після цього попередника поступається лише урожаю по чорному пару. 
 

210. Чабан В.І. Динаміка температурного режиму та розподіл 

урожайності ячменю ярого в північному Степу України. Актуальні 

питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах змін клімату: збірник наук. праць Всеукр. наук.-
практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський 15–17 червня 2017 р.). 

Тернопіль: Крок, 2017. С. 41–44.  
 Проаналізовано направленість змін термічного режиму та його вплив на 

розподіл урожайності ячменю ярого в степовій зоні України. Аналіз 

узагальнених даних свідчить про накопичення значень температур для 

періоду вегетації ранніх зернових культур. Статистично достовірно 

підтверджується наявність позитивного тренда. Зона оптимуму 
температурного режиму в період активної вегетації культури знаходиться 

в інтервалі температур 12,7-15,9 °С. 
 

211. Ноздріна Н., Гасанова І. Урожайність та якість зерна сучасних 

сортів пшениці озимої за вирощування в Північному Степу. Актуальні 

питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах змін клімату: збірник наук. праць Всеукр. наук.-
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практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський 15–17 червня 2017 р.). 

Тернопіль: Крок, 2017. С. 139–140. 
 Викладено результати експериментальних досліджень з виявлення 

особливостей формування урожайності та технологічних показників зерна 
сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу по чорному пару в 

різні за погодними умовами роки. У середньому за 2012–2014 рр. найбільшу 

врожайність забезпечили сорти Заможність (6,61 т/га) та Литанівка 

(6,55 т/га). Найвищий вміст білка та клейковини в зерні формувався у сорту 

Сонечко 
 

212. Федько М., Дзюбецький Б. Самозапилені лінії кукурудзи (ZEA 

MAYS L.) геноплазми LANCASTER в сучасній селекційній програмі. 

Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур в умовах змін клімату: збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Кам'янець-Подільський, 15–17 червня 2017 р.). Тернопіль: Крок, 

2017. С.223–225. 
 За останні роки використання ліній плазми Lancaster в комерційних 
гібридах збільшилась на 35 – 40 %. Це відбулося завдяки отриманню ліній з 

інтенсивною втратою вологи зерном, стійкістю до вилягання та форм з 

меншою тривалістю вегетаційного періоду. Тому розвиток та покращення 

саме цього генетичного пулу є пріоритетним в нашій селекційній програмі. 
 

213. Чабан В. И., Подобед О. Ю. Эффективность применения 

удобрений в интенсивных севооборотах степной зоны Украины 
Стратегия и приоритеты развития земледелия и селекции полевых 

культур в Беларуси: материалы Междунар. науч.-прак. конф., посвящ. 

90-летию со дня основ. РУП «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по земледелию» (г. Жодино, 5–6 июля 2017 г). Минск: ИВЦ 
Минфина, 2017. С. 60–63.  
 Приведены результаты исследований влияния длительного применения 

удобрений на трансформацию агрохимических свойств почв и 

продуктивность пашни. Установлено что в интенсивном севообороте со 100 

% насыщением зерновыми культурами применение удобрений на уровне 

обеспечения компенсации выноса азота и калия не ниже 80 %, фосфора – 

120-140 % создаются условия для формирования, как высокой 

продуктивности, так и воспроизводства плодородия чернозема 

обыкновенного.  
 

214. Псьолова А. О., Сатарова Т. М. Алельний стан SSR-маркерів генів 
pl1 та b1 при селекції на підвищений вміст антоціанів в зерні 

кукурудзи. Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від 
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молекули до сорту: тези доповідей учасників Першої Інтернет-конф. 

молодих учених (м. Одеса, 7 серпня 2017 р.). Одеса: СГІ-НЦНС, 2017. 
С. 42–44. 
 В ході роботи було виявлено алельний стан SSR-маркерів генів біосинтезу 

антоціанів у різних за кольором зерна зразків кукурудзи за допомого ПЛР-

аналізу 
 

215. Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Санжара Р. О. 

Розвиток бугайців сірої української породи до річного віку. Сучасний 

стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах 
євроінтеграції: матеріали Всеукр. Інтернет – конф. (м. Херсон, ХДАУ. 

7–8 вересня 2017 р.) Херсон: ВЦ «Колос», 2017. С. 147–149. 
 Доведено, що між бичками різних генотипів за показниками будови тіла 

(висота в холці та крижах, ширина грудей) у 8- та 12-місяному віці значної 

та достовірної різниці не існує. Молодняк, який належить до лінії Петушка 

191-У річному віці, хоч і не вірогідно, але був більш видовжений (на 3,8 см) 

порівняно з ровесниками, отриманими від плідників лінії Шамріна ХУ-41.  
 

216. Деркач К. В., Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., 
Борисова В. В. Характеристика ліній кукурудзи зародкової плазми 

Ланкастер за допомогою SNP-маркерів. Геноміка та біохімія 

сільськогосподарських рослин: тези доп. Міжнар. наук. конф. 
(м. Одеса, 12 вересня 2017 р.). Одеса: СГІ - НЦНС, 2017. С. 41–42. 
 Була проведена ідентифікація алелей SNP-маркерів зародкової плази 

Ланкастер порівняно з іншими зародковими плазмами 
 

217. Халак В. І., Бордун О. М. Креатинкіназа сироватки крові як 

критерій оцінки ремонтних свинок за показниками росту у ранньому 

онтогенезі. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва 
України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукр. Інтернет – конф. 

(м. Херсон, ХДАУ. 7–8 вересня 2017 р.) Херсон: ВЦ Колос, 2017. 

Вип. 9. С.64–66. 
 Досліджено активність креатинкінази сироватки крові ремонтних 

свинок великої білої породи української селекції, великої білої породи та 

породи ландрас французької селекції, особливості їх росту в період раннього 
онтогенезу, а також проведено кореляційний аналіз між ознаками власної 

продуктивності та інтер’єру. Встановлено, що коефіцієнт варіації ознак 

власної продуктивності ремонтних свинок піддослідних груп коливався у 

межах від 1,71 до 28,30 %. Прямий за напрямком та тісний за силою зв'язок 

встановлено за наступними парами ознак: І контрольна група - жива маса у 

4- та 6-місячному віці × активність креатинкінази - +0,767±0,2269 - 
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+0,672±0,2618, середньодобовий та відносний приріст живої маси за період 

вирощування від 2 – до 6 – місячного віку × активність креатинкінази - 

+0,842±0,1907 - +0,999±0,0158, товщина шпику в середній точці спини між 

холкою та крижами × активність креатинкінази - +0,799±0,2126 
 

218. Халак В. І., Козир В. С., Чернявський С. Є., Чегорка П. Т. 

Фенотипна консолідація ознак відтворювальної здатності свиноматок 
різної експлуатаційної цінності. Сучасний стан та перспективи 

розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали 

Всеукр. Інтернет – конф. (м. Херсон, ХДАУ. 7–8 вересня 2017 р.) 
Херсон: ВЦ Колос, 2017. Вип. 9. С.132–136. 
 Наведено результати досліджень рівня фенотипної консолідації ознак 

відтворювальної здатності свиноматок різної експлуатаційної цінності. 

Встановлено, що за показниками «тривалість життя, міс», «тривалість 

племінного використання, міс» та ознаками відтворювальних якостей 

свиноматки категорії «високий рівень експлуатаційної цінності» 

переважають ровесниць протилежної категорії «низький рівень 

експлуатаційної цінності» в середньому на 57,23 %. 
 

219. Зєльдін В. Ф., Чернявський С. Є. Оцінка рівня однорідності 

ознаки у групі тварин. Сучасний стан та перспективи розвитку 

тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукр. Інтернет – 

конф. (м. Херсон, ХДАУ. 7–8 вересня 2017 р.). Херсон: ВЦ Колос, 2017. 

Вип. 9. С.154–155. 
 Запропонований спосіб простого обрахування рівня однорідності ознаки 

(вирівняності) може якісно змінити роботу селекціонерів в стаді при 

визначенні маток провідної групи. Встановлено, що при народження поросят 

у маток «крокової» групи ( n=25) великоплідність новонароджених поросят 

знаходилась у межах 1,16±0,043 – 1,36±0,31 за рівня вирівняності гнізд по 
даній ознаці 87,18 – 92,48%, що відповідає середньому рівню вирівняності 

ознаки 85%< Вн 95% (Сv > 5% < 15%). При відлученні поросят від 

свиноматок середня маса тварин у гнізді була в межах 5,9-8,1 кг, що 

обумовило рівень однорідності ознаки в групі як 94,88% з лімітами ознаки 

97,92- 92,25%. 
 

220. Козир В.С., Коваленко В. П., Геккієв А. Д. Селекційна робота в 

племінних стадах молочної худоби з використанням стабілізуючого 

відбору. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва 
України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукр. Інтернет – конф. 

(м. Херсон, ХДАУ. 7–8 вересня 2017 р.). Херсон: ВЦ Колос, 2017. Вип. 

9. С.29–36. 
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 Наведено результати досліджень використання стабілізуючого 

відбору в стаді сорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби. 
 

221. Присяжнюк Л. М., Сатарова Т. М., Шитікова Ю. В., Сігалова І. О. 
Зеїнові маркери в аналізі генофонду кукурудзи (Zea mays L.). Геноміка та 

біохімія сільськогосподарських рослин: тези доп. Міжнар. наук. конф. (м. 

Одеса, 12 вересня 2017 р.). Одеса: СГІ - НЦНС, 2017. С. 152–153. 
 Метод електрофорезу зеїнів дає можливість диференціювати та 

ідентифікувати існуючі та новостворені інбредні лінії кукурудзи для 

створення панелі паспортизації 
 

222. Халак В. И. Интенсивность формирования ремонтных свинок – 
эффективный критерий отбора высопродуктивных животных. 

Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, 

Монголии, Казахстана, Беларуси и Болгарии: сб. науч. докл. XX 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 4–6 октября 2017). 

Новосибирск: СФНЦ РАН, НГАУ, 2017. Ч 3. С. 162–165. 
 В статье приведены результаты исследований интенсивности 

формирования ремонтных свинок в раннем онтогенезе, показателей 

воспроизводительной способности и уровня адаптации свиноматок крупной 

белой породы. Установлено, что по показателям воспроизводительных качеств, 

свиноматки подопытной группы, относятся к І классу и классу «элита». Индекс 

«уровень адаптации» варьирует в пределах от 5,41 до 31,34 баллов и достоверно 

коррелирует с показателями «продолжительность жизни свиноматки, мес.» 
(r=-0,426; tr=4,13), «продолжительность племенного использования, мес.» (r=-

0,565t; r=6,58), «получено опоросов за период племенного использования» (r=-

0,698; tr=10,79), «родилось поросят всего, гол» (r=-0,645; tr=8,76) и «родилось 

живых поросят, гол.» (r=-0,643; tr=8,69). 
 

223. Солодушко Н. Н., Усова Н. Н., Цапик, А. Романенко А. Л. 

Влияние предшественников на урожайность сортов пшеницы озимой в 

условиях южной Степи Украины Генетика, физиология и 
растительная ассамблея: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Кишинев, 9–10 октября 2017 г.). Кишинэу, 2017. С. 101. 
 Приведены результаты исследований с изучения влияния 

предшественников на зерновую продуктивность растений пшеницы озимой в 

южной Степи. Установлено, что наивысшую урожайность обеспечивал 

черный пар, а наименьшую – подсолнечник и стерневые колосовые культуры.  
 

224. Зєльдін В.Ф. Ефективна конверсія корму – оціночна величина 
рівня економічної доцільності виробництва свинини. Актуальні 
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питання технології продукції тваринництва: зб. статей ІІ Всеукр. 

інтернет-конф. ( м. Полтава, 26–27 жовтня 2017 р.). Полтава, 2017. 
С.16–21. 
 В статті наведено результати використання показника «ефективна 

конверсія корма», для економічного аналізу рівня виробництва свинини. 

Встановлено, що за період 2016 року у спецгоспі даний показник був в межах 

4,52 (липень) – 2,63 (серпень), при відповідних показниках 2015 року – 2,41 

(квітень) – 7,73 (травень). За 2016 рік остаточна величина ознаки становила 

3,53 або – 0,94 одиниць індексу до рівня 2015 року. Коефіцієнт кореляції між 

індексом ефективної конверсії корму та запліднюваністю свиноматок від 

першого осіменіння у відповідний період відтворення становить – 

0,878±0,0827 за tr = 5,08 при tst = 4,60. 
 

225. Халак В. І. Вікова динаміка ознак відтворювальної здатності 
свиноматок та їх оцінка за деякими інтегрованими показниками. 

Актуальні питання технології продукції тваринництва: зб. статей ІІ 

Всеукр. інтернет-конф. ( м. Полтава, 26–27 жовтня 2017 р.). Полтава, 
2017. С.136–141. 
 Наведено результати досліджень вікової динаміки ознак відтворювальної 

здатності свиноматок великої білої породи та визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин за деякими оціночними індексами. Встановлено, 

що максимальними показниками багатоплідності та маси гнізда на дату 

відлучення характеризуються тварини за результатами IV та V опоросів, а 

ефективними інтегрованими показниками відбору високопродуктивних 

тварин є коефіцієнт продуктивності з градацією за багатоплідністю 

136,36-163,46, масою гнізда на дату відлучення – 125,64-147,41 та індексом 

Л. Лаша у модифікації М.Д. Березовського – 47,13-51,75 балів.  
 

226. Халак В. І., Козир В. С., Бордун О. М. Хімічний склад та 
енергетична цінність м’язової тканини молодняку свиней різних класів 

розподілу за вмістом загальної вологи та сухої речовини Біологічні 

аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції: матеріали 

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Миколаїв, 26–27 жовтня 2017 р.). 
Миколаїв: МНАУ, 2017. С. 26–31. 
 Наведено результати досліджень хімічного складу та енергетичної 

цінності найдовшого м’яза спини молодняку свиней з різною варіабельністю 

показників вмісту загальної вологи та повітряно-сухої речовини, розраховано 

рівень кореляційних зв’язків між ознаками. Встановлено, що в зразках 

найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи вміст 

загальної вологи становить 74,14,повітряно-сухої речовини – 27,25, золи – 

1.13, протеїну – 22,36, внутрішньом’язевого жиру – 2,28, кальцію – 0,045, 

фосфору – 0,126%. Показник «енергетична цінність» дорівнює 121,88 ккал. 
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Коефіцієнти парної кореляції між показниками хімічного складу найдовшого 

м’яза спини, вмістом загальної вологи та повітряно-сухої речовини є 

вірогідні з імовірністю P<0,05 – P<0,001 і коливаються у межах від -0,856 

(вміст загальної вологи × енергетична цінність) до +0,865 (вміст повітряно 

сухої речовини × енергетична цінність). 
 

227. Халак В. І., Бордун О. М. Вік першого осіменіння як показник 

відтворювальної здатності та рівня адаптації свиноматок. Актуальні 
проблеми агропромислового виробництва України: матеріали VI 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (с. Оброшине, 9 листопада 

2017р.). Львів-Оброшине, 2017. С. 51–52. 
 Встановлено, що оптимальний вік першого плідного осіменіння 

ремонтних свинок становить 279-394 доби. Тварини класу М 
характеризуються високими показниками рівня адаптації, а за кількісними 

ознаками відтворювальної здатності належать до I класу та класу «еліта» 

згідно з мінімальними вимогами Інструкції з бонітування свиней. Пропонуємо 

в умовах племінних заводів і репродукторів з розведення свиней різних 

генотипів, а також промислових комплексів осіменіння ремонтних свинок 

проводити у зазначений віковий період, а їх відбір – від свиноматок з 

індексом «рівень адаптації» 11,54 і менше балів. 
 

228. Десятник Л. М., Чабан В. І., Коцюбан Д. А., Коцюбан Н. А. Вплив 

тривалого застосування добрив в сівозміні на урожай соняшнику в 
південно-східній частині зони Степу України. Сучасні напрями 

селекції, технології вирощування та переробки олійних культур: зб. тез 

Міжнар. наук. інтернет-конф. ( м. Запоріжжя, 16 листопада 2017 р.). 
Запоріжжя, 2017. С. 106–108.  

 Досліджено вплив добрив на процеси формування врожаю соняшнику. 

Встановлено, що систематичне застосування органічної, мінеральної та 

органо-мінеральної систем удобрення в сівозміні створює необхідні умови для 

більш повного використання потенціалу добрив, як в прямій їх дії, так і в 

післядії. 
 

229. Чабан В.І., Подобед О. Ю. Мікроелементний склад рослин 

соняшнику за тривалого використання добрив у сівозміні Сучасні 

напрями селекції, технології вирощування та переробки олійних 

культур: зб. тез Міжнар. наук. інтернет-конф. ( м. Запоріжжя 16 
листопада 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 162–164.  
 Досліджено мікроелементний стан системи ґрунт-рослина при 

вирощуванні соняшнику в зоні Степу України. Високі показники коефіцієнтів 

біологічного поглинання (КБП) для цинку і міді, за низької їх забезпеченості 
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чорноземів звичайних, вказують на їх високу біологічну активність та 

важливе фізіологічне значення у формуванні врожаю насіння. Дефіцит Zn і 

Cu на високому агрофоні необхідно компенсувати додатковим 

застосуванням мікродобрив в технології вирощування культури.  
 

230. Буслик Т. В., Халак В. І., Почерняєв К. Ф. Дослідження сили 
впливу поліморфізму G. 1426G> A гену MC4R на відгодівельні якості 

свиней великої білої породи. Молоді вчені у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяч. 

доктору біологічних наук, професору Головачу В.М.: матеріали XVI 
Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених ( м. Львів, 8–9 грудня 

2017 р.). Львів, 2017. Т. 19, №4. С.95. 
 Досліджено вплив маркерних генотипів MC4R на показники відгодівельної 

продуктивності свиней великої білої породи. Найбільший вплив 

досліджуваного поліморфізму встановлено на вік досягнення живої маси 100 

кг. Так, для тварин з генотипом GG середній вік досягнення живої маси 100 

кг становив 170,8±6,04, AG – 177,4±43,65, AA – 171,9±27,04 днів, сила впливу 
дорівнює 16,54 % (p=0,042). 

 

231. Халак В. И. Выравненность гнезда свиноматки – важный 
селекционный признак. Продовольственная безопасность: от 

зависимости к самостоятельности: сб. материалов Междунар. научн.-

практ. конф. (г. Смоленск, 12–13 декабря 2017 г.). Смоленск, 2017. С. 
309–314.  
 В статье приведены результаты исследований воспроизводительных 

качеств свиноматок универсального направления продуктивности с учетом 

вариабельности показателя «выравненность гнезда свиноматки по живой 

массе поросят при рождении» (ИВГ0), фенотипической консолидации и 

корреляционных связей признаков данной группы. Коэффициенты корреляции 

между основными показателями воспроизводительных качеств свиноматок 

и ИВГ0 варьирует от –0,695 (tr=8,71) до +0,951 (tr=64,46). 
 

232. Крамарьов С. М., Крамарьов О. С. Фінансово-економічний механізм 
стимулювання ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення. Новітні системи землеробства та шляхи підвищення 

еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному 

агрокомплексі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13–14 
грудня 2017 р.). Дніпро ДДАЕУ, 2017. С. 44–45. 
 Розглянуто новітні системи землеробства та наведено шляхи підвищення 

еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному 

агрокомплексі 
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ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ,  

СТАТТІ В ГАЗЕТАХ 
 

233. Шевченко М. С., Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Льоринець Ф. А. 

Багатофункціональна 8-пільна польова сівозміна для господарств 

степової зони. Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. бюл. 

заверш. наук. розроб. Київ, 2017. № 2 (80).С.1. 
 Розробка і впровадження сівозмін – це агрозахід, що не потребує 
додаткових матеріальних коштів, але сприяє підвищенню ефективності 

використання орних земель на 15-20% і відтворенню родючості ґрунту. 

Виробництву запропонована зерно-просапна сівозміна з насиченням зерно-

бобовими культурами 25%, зерновими культурами 50%, соняшником і 

бобово-злаковою сумішкою по 12,5%. Введення до сівозміни бобових культур 

сприяє збереженню та відновленню родючості за рахунок поповнення ґрунту 

біологічно фіксованим азотом. Високорентабельні зернові та технічні 

культури в складі сівозміни забезпечують економічну стабільність 

господарства. 
 

234. Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. 
Методичні рекомендації та поелементні нормативи виробничих витрат 

при вирощуванні зернових культур у зоні Степу. Аграрна наука – 

виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. наук. розроб. Київ, 2017. № 2 

(80). С.32. 
 Нормативна інформація при розробці технологічних карт, технічному та 

економіко-енергетичному обґрунтуванні агрозаходів при вирощуванні 

зернових культур. 
 

235. Кирпа М. Я., Черчель В. Ю., Скотар С. О., Базілєва Ю. С. 

Методика визначення посівної якості насіння гібридів кукурудзи 

Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. наук. 
розроб. Київ, 2017. № 3. С. 17. 
 Розроблено методику визначення посівної якості, яка враховує 

особливості кукурудзи, включає чинні та додаткові показники, а також 

методи їх визначення. До чинних належать такі показники: чистота і відхід 

насіння; його вологість і маса 1000 насінин; схожість; зараженість 

хворобами і заселеність шкідниками. До додаткових – енергія проростання і 

схожість насіння за холодним пророщуванням; кількість сильних ростків при 

проростанні; вирівняність і травмування насіння. Для визначення 

додаткових показників пропонують нові та удосконалені методи, які 

включають процедуру проведення аналізу. 
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236. Козир В., Денисюк О., Чегорка П. Спосіб відбору молодняку 

великої рогатої худоби. Аграрна наука - виробництву: наук.-інформ. 
бюл. заверш. наук. розроб. Київ, 2017. №4(82).С. 23. 
 Наведено спосіб відбору молодняку великої рогатої худоби, що включає 

зважування, відбір молодняку за статтю, віком, живою масою з 

урахуванням етологічних особливостей тварин.  
 

237. Солодушко М. М., Маковицька Н. С. Як почувається озимина? // 

газета «Берег надій». 20.04.2017 р. №16 (1033).  
 

238. Солодушко М. М. Інформація з дослідних ділянок // газета 

«Берег надій». 27.07.2017 р. №30 (1047).  
 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА БАЗИ ДАНИХ 
 

239. Весняному полю – інноваційні сорти і технології. Особливості 

вирощування сільськогосподарських культур в Степу України в 
2017 році. В. М. Топчій, Л. В. Сухомлин, Я. М. Гадзало, 

А. С. Заришняк В. М. Роїк, В. Ф. Камінський, Л. А. Пилипенко, 

В. О. Удовицький, С. І. Жученко, А. В. Черенков, М. С. Шевченко, 

В. Ю. Черчель, В. С. Циков, Б. В. Дзюбецький, С. А. Хорішко, 
В. Я. Петрушак, В. В. Ісаєнков, І. В. Костиря, І. О. Кобос, 

І. В. Кротінов, Н. А. Боденко, Л. М. Десятник, В. І. Чабан, 

М. М. Солодушко, І. І. Гасанова, А. Д. Гирка, В. М. Судак, М. І. Дудка, 
М. Я. Кирпа, Е. М. Федоренко, В. С. Рибка, Р. В. Бенда. Дніпро: Роял-

Принт. ДУ ІЗК НААНУ, 2017. 60 с.  
 Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і аналітичних 

результатів, одержаних в процесі виконання програм наукових досліджень та 

наукового забезпечення АПК науковими співробітниками ДУ Інститут зернових 

культур НААН України: доктори с.-г. наук В. Г. Нестерець, С. В. Краснєнков, 

І. Д. Ткаліч, кандидати с.-г. наук 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, С. М. Остапенко, О. В. Ільєнко, 

О. М. Шевченко, Т. М. Педаш, В. Л. Матюха, С. С. Кравець, О. І. Бокун, 

Т. В. Гирка, В. О. Компанієць, О. В. Яланський, С. М. Шевченко, 

С. Ф. Артеменко, О. Ю. Подобед, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, О. А. Горщар, 

А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, І. О. Кулик, В. П Шапка, В. М. Сучкова, 

Л. В. Моргун, наукові співробітники Т.П.Черенкова, О.В.Бондаренко, 

Ю.М.Прядко, Н. В.Швець, А. О. Кулик, О. В. Ковтун, С. С. Носов, 

С. В. Березовський, Я. В. Алексєєв, В. І. Середа, Д. А. Коцюбан, А. С. Веклич, 

Е. І. Мамєдова  
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 Застосування науково обґрунтованих технологій в умовах степової зони 

здатне забезпечити максимальну віддачу гектару землі та найповнішу 

реалізацію генетичного потенціалу зернових культур. Загальний економічний 

ефект буде залежати від кон’юнктури внутрішнього ринку зерна в поточному 

році та ефективності застосування важелів його державного регулювання, а 

також від цінової ситуації на світовому аграрному ринку та обсягів експортної 

торгівлі зерном. Розглянуто важливі складові ефективного розвитку 

аграрного виробництва у 2017 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. 
 

240. Агротехнологічна оптимізація збирання урожаю зерна та сівби 

озимих культур в зоні Степу в 2017 році. В. М. Топчій, 
Л. В. Сухомлин, Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, В. М. Роїк, 

В. Ф. Камінський, Л. А. Пилипенко, В. О. Удовицький, С. І. Жученко, 

А. В. Черенков, М. С. Шевченко, В. Ю. Черчель, Р. В. Бенда, 

Є. М. Лебідь, В. С. Циков, Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, 
В. І. Чабан, Л. М. Десятник, А. Д. Гирка, М. І. Дудка, 

М. М. Солодушко, І. І. Гасанова, М. Я. Кирпа, В. М. Судак, 

В. С. Рибка, Е. М. Федоренко, І. О. Кулик. Дніпро: Роял-Принт, ДУ 
ІЗК НААНУ, 2017. 60 с. 
 Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і аналітичних 

результатів, одержаних в процесі виконання програм наукових досліджень та 

наукового забезпечення АПК науковими співробітниками ДУ Інститут зернових 

культур НААН України: доктори с.-г. наук В. Г. Нестерець, С. В. Краснєнков, 

І. Д. Ткаліч, кандидати с.-г. наук Л. М. Десятник, Ф. А. Льоринець, С. С. Ярошенко, 

О. І. Желязков, С. К. Грузінов, М. П. Явдощенко, Т. М. Педаш, О. Ю. Подобед, 

М. А. Остапенко, О. О. Педаш, О. В. Бочевар, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, 

О. М. Шевченко, В. Л. Матюха, С. С. Кравець, С. М. Шевченко, О. І. Бокун, 

Т. В. Гирка, С. Ф. Артеменко, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, О. І. Лупітько, 
В. П. Шапка, А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, О. А. Горщар, В. О. Компанієць, 

В. М. Плис, В. М. Сучкова, Л. В. Моргун, наукові співробітники Ю. М. Прядко, 

Т. П. Черенкова, І. Є. Федоренко, Н. В. Швець, А. О. Кулик, О. В. Ковтун, 

Е. І. Мамєдова, Д. А. Коцюбан, А. С. Веклич, М. В. Єрашова, О. Ю. Лой, 

І. В. Білозор, О. М. Друмова, Н. О. Завалипіч, Т. В. Колбасіна 

 Наведено практичні рекомендації керівникам та спеціалістам 

сільськогосподарських підприємств по збиранню врожаю та сівби озимих 
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зернових культур в умовах 2017 р. Показано переваги і ефективність 

вчасного та якісного проведення збиральних робіт, їх вплив на урожайність 

озимих зернових культур і якісні показники зерна. Наведено ефективність 

різних технологічних елементів, а також необхідність застосування 

достатньої кількості мінеральних добрив та захисту посівів від шкодо 

чинних факторів. 
 

241. Комплексне застосування мінеральних добрив і мікроелементів в 

землеробстві зони Степу України (науково-практичні рекомендації) А. 
В. Черенков, М. С. Шевченко, Є. М. Лебідь, В. Ю.Черчель, Р. В. Бенда, 

В. І. Чабан, О. Ю. Подобед, Л. М. Десятник, І. А. Горбатенко, Т. М. 

Шайтор, Н. В. Ковальова, Л. М. Білоконь. ДУ Ін-т зернових культур 
НААН України. Дніпро, 2017. 48 с. 
 Наведено характеристику ґрунтового покриву зони Степу України, 

забезпеченість чорноземів макро- та мікроелементами, аналіз стану 

хімізації землеробства та динаміку агрохімічних показників ґрунту, 

тенденції змін складових клімату та варіювання урожайності 

сільськогосподарських культур, біологічні особливості та ефективність 

комплексного застосування мінеральних добрив і мікродобрив в технологіях 

вирощування пшениці озимої, кукурудзи, ячменю ярого, соняшника. 

Рекомендації призначені для спеціалістів агропідприємств, керівників 

агроформувань, можуть використовуватись у навчальному процесі аграрних 
закладів. 
 

242. Застосування азотних добрив для підвищення вмісту білка в зерні 

пшениці озимої. Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, В. М. Роїк, А. В. Черенков, 

М. С. Шевченко, І. І. Гасанова, М. М. Солодушко, Є. Л. Конопльова, 

Н. Л. Ноздріна, А. С. Веклич, М. В. Єрашова, Я. В. Астахова, 
О. М. Друмова. Дніпро: ДУ ІЗК НААНУ, 2017. 20 с. 
 Показано роль азоту в підвищенні якості зернової продукції. Наведено 

результати досліджень по застосуванню азотних добрив при вирощуванні 

пшениці озимої за різних погодно-кліматичних умов у зоні Степу. 
 

243. Сорго цукрове (науково-методичні рекомендації). Черенков А. В., 

Дзюбецький Б. В., Яланський О. В., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., 
Середа В. І., Байса І. П., Кух М. В., Бондаренко Н. С., Кононюк Н. О., 

Таганцова М. М., Ісаєва Н. М. Дніпро. ДУ ІЗК НААНУ, 2017. 21 с. 
 Висвітлені основні розробки в селекції сорго цукрового в ДУ Інститут 

зернових культур НААН України, де наведено оцінку зразків сорго за вмістом 

цукру у сокові стебел та досліджено його залежність від насіннєвої 

продуктивності. Представлено опис сортів та гібридів цукрового сорго 

створених в ДУ ІЗК. Науково-методичні рекомендації розраховані на 
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спеціалістів науково-дослідних установ, керівників та спеціалістів аграрних 

формувань різних форм власності та інших організаторів 

сільськогосподарського виробництва. 
 

244. Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в 

агроформуваннях Запорізької області в 2017 році:науково-практичні 
рекомендації. Черенков А. В. Шевченко М. С., Солодушко М. М., 

Шевченко І. А., Поляков О. І., Кузьменко О. Р., Комарова І. Б., 

Кутіщева Н. М., Махно Ю. О., Григорчук Н. Ф., Усова Н. М., Буділка 

Г. І., Ясинецький О. В., Суббота Л. В., Муковська Л. С., Мягкий І. М., 
Мурашко Ю. С. Запоріжжя, 2017. 68 c. 
 Наведено практичні рекомендації керівникам та спеціалістам 

сільськогосподарських підприємств з проведення догляду за посівами озимих 

зернових культур в умовах весняно-літньої вегетації 2017 р. Показано 

переваги і ефективність різних технологічних елементів, а також 

необхідність застосування достатньої кількості мінеральних добрив та 

засобів захисту посівів від шкодочинних факторів.  
 

245. Прийоми поліпшення відтворювальної здатності корів сірої 

української породи: методичні рекомендації. Козир В. С., Денисюк О. В., 
Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Сокрут О. В. ДУ ІЗК НААН. Дніпро, 2017. 8 с. 
 Наведено особливості відтворювальної здатності сірої української 

породи та прийоми її поліпшення. 
 

246. Явдощенко М. П. Хвороби кукурудзи. Прогноз фітосанітарного стану 

агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2017 р.: науково-
практичні рекомендації. Київ, 2017. С. 47–50. 

 

247. Явдощенко М. П. Система захисту посівів кукурудзи від 
шкідників та хвороб. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів 

України та рекомендації щодо захисту рослин у 2017 р.: науково-

практичні рекомендації. Київ. 2017, С. 50–52. 
 

248. Педаш Т. М. Прогноз фітосанітарного стану зернових культур 
навесні 2017 року. https://agrodovidka.info/post/9689 
 Більшість прогнозів свідчать, що весна 2017 р. буде рання. Тому 

необхідно підготувати план дії по відношенню до шкідливих організмів. 

Загалом, для збереження врожаю потрібно вести постійний контроль 

фітосанітарного стану посівів, щоб у разі виникнення проблеми була змога 

оперативно її вирішити. Оскільки поширення та розвиток шкідливих 

фітофагів і патогенів, а, відповідно, і їх шкідливість залежить від 

https://agrodovidka.info/post/9689
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сукупності таких чинників, як погодні умови, генетична стійкість рослин та 

наявність збудника чи шкідника. 
 

ПАТЕНТИ 
 

249. 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: пат. 112806 Україна: МПК А01В 79/02 (2006.01). № u 
20016 07628; заявл. 11.07.2016; Бюл. № 24.  
 Спосіб підживлення кукурудзи включає прикореневе внесення добрив у 

міжряддя при фазі розвитку рослин три-п’ять листків. Перед внесенням 

добрив визначають у міжряддях наявність коренів рослин на певній відстані 

від поверхні ґрунту та обмежують наближення робочих органів 

підживлювача до коренів рослин не менше 0,03м. 
 

250. Добавка до комбікорму для свиноматок / А. Н. Майстренко, 

Г. Г. Дімчя, В. С. Козир: пат. 118781 Україна: МПК (2017.01) А23К 
50/00, А23 50/00 (2016.01). № u 2017 02278; заявл. 13.03.2017; опубл. 

28.08.2017, Бюл. №16. 
 Добавка до комбікорму для свиноматок, що містить горох, шрот 

соняшниковий, висівки пшеничні, трав’яне борошно, сіль кухонну, залізо 

сірчанокисле, мідь сірчанокислу, цинк сірчанокислий, кобальт хлористий, яка 

відрізняється тим, що додатково містить лізин кормовий, крейду кормову, 

динатрійфосфат, марганець сірчанокислий, селеніт натрію та вітаміни: А, 

D, В2, В3, В4, В5, Вс, В12, С, Н. 
 

СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

СОРТІВ РОСЛИН 
 

251. А. с. 170343. Кукурудза звичайна гібрид ДН Фієста / Б. В. Дзюбецький, 

О. П. Олізько, О. В. Абельмасов, Т. М. Бондарь, М. М. Федько, 
Ю. Ю. Гандуріна, Т. М. Сатарова, А. В. Бебех, І. М. Купар (Україна). 

№ 14009181; занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні в 2017 р.  
 

252. А. с. 170345. Кукурудза звичайна гібрид ДН Джулія / Б. В. Дзюбецький, 

М. М. Федько, Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, Ю. А. Коробко, 
О. Р. Юхимович, І. М. Купар, О. П. Рябченко, О. В. Абельмасов (Україна). 

№ 14009183; занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні в 2017 р. 
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253. А. с. 170346. Кукурудза звичайна гібрид ДН Росток / Б. В. Дзюбецький, 

М. М. Федько, Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, Е. М. Рябченко, О. Л. Гайдаш, 

І. М. Купар, Е. М. Федоренко, М. Я. Кирпа (Україна). № 14009185; 
занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р.  
 

254. А. с. 170347. Кукурудза звичайна гібрид ДН Віта / Б. В. Дзюбецький, 

М. М. Федько, Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, Ю. А. Коробко, 

Т. М. Бондарь, Е. М. Рябченко, О. Л. Гайдаш, І. М. Купар. (Україна). 
№ 14009188; занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні в 2017 р.  
 

255. А. с. 170349. Кукурудза звичайна гібрид ДН Славиця / Б. В. Дзюбецький, 

М. М. Федько, А. В. Черенков, О. Л. Гайдаш, Т. В. Негода, Н. А. Боденко, 
О. П. Олізько, О. П. Рябченко, В. В. Плотка (Україна). № 14009192; 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р.  
 

256. А. с. 170350. Кукурудза звичайна гібрид ДН Олена / Б. В. Дзюбецький, 

М. М. Федько, Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, Е. М. Рябченко, О. Л. Гайдаш, 
І. М. Купар, Е. М. Федоренко, О. П. Олізько (Україна). № 14009193; 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р.  
 

257. А. с. 170351. Кукурудза звичайна гібрид ДН Презент / Б. В. Дзюбецький, 
Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, О. М. Савченко, 

А. В. Алдошин, О. М. Брага, Т. М. Сатарова (Україна). № 14009194; 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р.  
 

258. А. с. 170352. Кукурудза звичайна гібрид ДН Патріот / Б. В. Дзюбецький, 
М. М. Федько, О. П. Олізько, О. Л. Гайдаш, Т. В. Негода, В. В. Плотка, 

О. В. Абельмасов, Е. М. Рябченко, О. Р. Юхимович. (Україна). № 

14009195; занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні в 2017 р.  

 

259. А. с. 170353. Кукурудза звичайна гібрид ДН Позитив / Б. В. Дзюбецький, 

Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, О. М. Савченко, А. В. 

Алдошин, В. І. Мотренко, Т. М. Сатарова (Україна). № 14009196; 
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занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р. 
 

260. А. с. 170355. Кукурудза звичайна гібрид ДН Корабі / Б. В. Дзюбецький, 
Є. І. Бєліков, Т.Г Купріченкова, О. М. Савченко, А. В. Алдошин, В. І. 

Мотренко, В. І. Чабан (Україна). № 14009198; занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р.  
 

261. А. с. 170399. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 

ДК2577М / Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, О. В. Абельмасов 
(Україна). № 14909192; занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р.  
 

262. А. с. 170400. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 

ДКД2725СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, Є. М. Рябченко (Україна). 
№ 14909193; занесений до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні в 2017 р.  
 

263. А. с. 170402. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 

ДК4538 ЗСЗМ / Б. В. Дзюбецький, М. М., Федько, В. В. Плотка 

(Україна). № 14909196; занесений до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р.  

 

264. А. с. 170405. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 

ДК2577М / Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, О. В. Абельмасов 

(Україна). № 14909199; занесений до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р. 

 

265. А. с. 170413. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 

ДК2285СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, М. М., Федько, О. Л. Гайдаш 

(Україна). № 14909209; занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р.  
 

266. А. с. 170414. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
ДК2577СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, О. В. Абельмасов 

(Україна). № 14909210; занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р.  
 

267. А. с. 170418. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
ДК2061СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, О. В. Абельмасов, 
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Н. А. Боденко (Україна). № 14909214; занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2017 р. 
 

268. А. с. 170419. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
ДК680С / Б. В. Дзюбецький, Л. А. Ільченко (Україна). № 14909215; 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 р.  
 

КАТАЛОГИ ТА ДОВІДНИКИ 
 

269. Черенков А. В., Черчель В. Ю., Шевченко М. С., Федоренко Е. М., 

Боденко Н. А., Дзюбецький Б. В., Циков В. С., Клиша А. І., Бєліков Є. І., 

Алдошин А. В., Федько М. М., Самойленко Т. А., Ільченко Л. А., 
Яланський О. В., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Кулініч О. О., 

Черенкова Т. П., Кравець С. С., Безсусідня Ю. В., Федоренко І. Є., 

Солодушко В. Ф., Олізько О. П., Рябченко Е. М., Порвас Н. Г., 

Добродомов В. Л., Костіва Т. Г. Каталог сортів та гібридів ДУ 
Інституту зернових культур НААН України. Дніпро, ДУ ІЗК, 2017. 124 с. 
 В каталозі представлена база даних потенціалу інноваційної продукції 

селекції ДУ Інститут зернових культур НААН України та мережі його 

дослідних станцій. Занесені до Державного реєстру 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. 
 

270. А. В. Черенков, В. Ю.Черчель, Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, 
О. В. Яланський, В. І. Середа, І. П. Байса, Н. С. Бондаренко, А. Т. Самойленко, 

Р. В. Бенда, І. О. Кулик, Н. О. Кононюк, О. Т. Кобернюк, М. М., 

Таганцова, Л. А. Герасименко, Н. М. Ісаєва, А. С. Бондаренко А. В. 
Алдошин. Каталог сортів та гібридів соргових культур ДУ Інститут 

зернових культур НААН України. Дніпро, ДУ ІЗК, 2017. 35 с. 
 В каталозі представлена база даних потенціалу інноваційної продукції 

селекції ДУ Інститут зернових культур НААН України та мережі його 

дослідних станцій соргових культур занесені до Державного реєстру. Сорти 

та гібриди є об’єктами інтелектуальної власності та захищені авторськими 

свідоцтвами, патентами і відповідними законами України. 
 

271. Плис В. М. Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Колбасіна Т. В., Короленко 
Л. С. Бактеріальні хвороби птиці: довідник. Дніпро: Журфонд , 2017. 

495 с. 
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 В довіднику узагальнені сучасні матеріали щодо найпоширеніших в 

Україні бактеріальних захворювань сільськогосподарської птиці, диких 

перелітних, синантропних та декоративних птахів. Висвітлено питання 

систематики, поширення, патогенезу, клінічних ознак, патолого-

анатомічних і патогістологічних змін, діагностики, диференційної 

діагностики, лікування, профілактики та заходів боротьби. Для практичних 

лікарів ветеринарної медицини, які працюють в галузі птахівництва і 

лабораторій ветеринарної медицини різної міжвідомчої приналежності. 
 

272. А. В. Черенков, В. С. Рибка, В. О. Компанієць, А .О. Кулик, 
О. В. Ковтун. Нормативно-методичний довідник по обґрунтуванню 

виробничих затрат в зерновому господарстві Степу України / за ред. 

А .В. Черенкова і В. С. Рибки. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур 
НААН України, 2017. 243 с. 
 У науково-практичному довіднику для умов господарювання зони Степу 

України викладені методичні рекомендації по обґрунтуванню по елементних 

нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних затрат на 

виконання технологічних операцій при вирощуванні та збиранні зернових і 

зернобобових культур. Отримана вихідна нормативна інформація наведена в 

розрахунку на 1 га. Вона є необхідною складовою при розробці технологічних 

карт, складанні бізнес-проектів, технічному та економіко-енергетичному 

обґрунтуванні агрозаходів на основі впровадження у виробництво 

прогресивних інновацій при застосуванні перспективної системи машин та 

інших елементів науково-технічного прогресу. Базовими витоками при 
підготовці цього нормативного матеріалу послужили результати наукових 

досліджень Інституту зернових культур України, відділу ціноутворення і 

кон'юнктури ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, 

Українського науково-дослідного інституту продуктивності 

агропромислового комплексу. Нормативний довідник розрахований на 

керівників і спеціалістів сільського господарства, наукових працівників 

аграрного профілю, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а 

також служб агросервісу, фірм та окремих підприємців. 
 

ДИСЕРТАЦІЇ 
 

273. Рябченко Е. М. Створення самозапилених ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер з використанням методу гаплоїдії: дис. … канд. с.-г. наук: 

06.01.05 /ДУ Інститут зернових культур НААНУ. Дніпро, 2017. 178 с. 
 

274. Прядко Ю. М. Особливості формування зернової продуктивності 
пшениці озимої з використанням сидеральних культур в умовах 
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північного Степу України: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.09 / ДУ 

Інститут зернових культур НААНУ. Дніпро, 2017. 167 с. 
 

275. Носов С. С. Оптимізація технологічних прийомів вирощування 
кукурудзи на зерно в умовах Північного Степу України: дис. … канд. 

с.-г. наук: 06.01.09 / ДУ Інститут зернових культур НААНУ. Дніпро, 

2017. 200 с. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

№ 

з/п 
ПІБ Посилання 

1 Абельмасов О.В. 29, 42, 51, 157, 251, 252, 258, 261, 264, 266, 267 

3 Алдошин А.В. 171, 257, 259, 260, 269, 270 

4 Алєксєєв Я.В. 239 

5 Артеменко С.Ф. 64, 122, 177, 239, 240 

6 Астахова Я.В. 97, 178, 242 

7 Базілєва Ю.С. 158, 235, 239, 240 

8 Байса І.П. 50, 243, 270 

9 Бебех А.В. 49, 159, 251 

10 Безсусідня Ю.В. 88, 186, 269 

11 Бенда Р.В. 239, 240, 241, 269, 270 

12 Березовський С.В. 84, 239 

13 Бєліков Є.І. 71, 74, 120, 160, 257, 259, 260, 269 

14 Білозор І.В. 184, 240 

15 Білоконь Л.М. 241 

16 Боденко Н.А. 85, 161, 239, 240, 243, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 

257, 269, 270 

17 Бокун О.І. 54, 117, 135, 136, 239, 240 

18 Бондаренко Н.С. 50, 243, 270 

19 Бондаренко О.В. 179, 239 

20 Бондаренко А.С. 57, 240, 179, 239, 269, 270 

21 Бондарь Т.М. 163, 251, 254 

22 Бондарь Л.М. 162 

23 Борисова В.В. 15, 16, 27, 42, 44, 52, 152, 216 

24 Бочевар О.В. 56, 76, 104, 144, 239, 240 

25 Брага О.М. 257 

26 Веклич А.С. 55, 180, 239, 240, 242 

27 Гайдаш О.Л. 47, 150, 164, 253, 254, 255, 256, 258, 265 

28 Гасанова І.І. 22, 41, 55, 75, 88, 105, 113, 180, 206, 211, 239, 240, 242 

29 Гирка А.Д. 2, 43, 54, 56, 61, 76, 104, 107, 108, 139, 144, 185, 

205, 208, 239, 240, 249 

30 Гирка Т.В. 61, 62, 121, 123, 145, 187, 239, 240 

31 Гладкий О.В. 165 

32 Гончаров Ю.О. 52, 166 

33 Горбатенко А.І. 22, 94, 105, 113, 131, 135, 136, 241 

34 Горщар О.А. 62, 123, 145, 187, 239, 240 

35 Грузінов С.К. 239, 240 

36 Денисюк О.В. 37, 140, 155, 196, 215, 236, 245, 249 
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37 Деркач К.В. 15, 16, 27, 44, 45, 73, 74, 152, 167, 216 

38 Десятник Л.М. 1, 63, 105, 127, 209, 228, 233, 239, 240, 241 

39 Дзюбецький Б.В. 15, 16, 21, 42, 44, 73, 161, 167, 212, 216, 239, 240, 

243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 

40 Дімчя Г.Г. 69, 90, 138, 197, 199, 215, 245, 250 

41 Добродомов В.Л. 269 

42 Друмова О.М. 97, 181, 240, 242 

43 Дудка М.І. 58, 60, 84, 98, 100, 101, 151, 182, 239, 240, 249 

44 Дяченко Т.А.     168 

45 Єрашова М.В. 181, 207, 240, 242,  

46 Желязков О.І. 97, 239, 240 

47 Завалипіч Н. О. 97, 240 

48 Зєльдін В.Ф. 30, 35, 70, 89, 219, 224 

49 Ільєнко О.В 56, 76, 104, 144, 239, 240 

50 Ільченко Л.А. 252, 253, 254, 256, 268, 269 

51 Ісаєва Н.М.      50, 243, 270 

52 Ісаєнков В.В. 1, 239 

53 Кирпа М.Я. 53, 103, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 125, 

126, 128, 132, 133, 134, 162, 165, 169, 172, 235, 

239, 240, 253 

54 Клименко Л.А. 85 

55 Клімова О.Є. 28, 71, 156, 170, 257, 259 

56 Клиша А.І. 2, 48, 269 

57 Клявзо С.П.    65 

58 Кобос І.О. 79, 239 

59 Ковальова Н.В. 188, 241 

60 Ковтун О.В. 64, 122, 129, 234, 239, 240, 272 

61 Козир В.С. 10, 14, 20, 31, 32, 36, 39, 40, 67, 83, 86, 87, 141, 198, 202, 

203, 218, 220, 226, 236, 245, 250  

62 Колбасіна Т.В. 113, 135, 148, 191, 240, 271  
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