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1. Актуальність теми дисертації. Однією з важливих умов у формуванні високої 

продуктивності сої є сорт, а також розкриття його потенціалу завдяки інокуляції насіння  

та здійснення позакореневих підживлень хелатними мікродобривами в критичні періоди 

росту і розвитку рослини. Це сприятиме розробленню нових, адаптованих до умов регіону 

елементів технології вирощування сортів, що гарантуватиме високі та сталі врожаї сортів  

із високими показниками якості. Також дослідження даних факторів забезпечуватиме 

оптимізацію процесів росту, розвитку; слугуватиме формуванню максимальної 

продуктивності культури. 

Виробництво сої у Волинській області щороку зростає. За посівною площею вона 

випередила навіть цукровий буряк, який тривалий час був провідною культурою в області, 

незважаючи на інколи несприятливі погодні умови для її вирощування. Тенденція  

до нарощування виробничих показників культури характеризується стійкістю і планомірним 

зростанням по всій території області. І хоча посівні площі під нею трохи коливаються 

відповідно до ситуації на ринку, соя дедалі більше набуває значення в агровиробництві 

регіону. Адже, з одного боку, вирощувати її вигідно, а з іншого – це відмінний попередник 

для багатьох культур. Підґрунтям для розвитку виробництва сої є придатні сорти  

та технології, які враховують особливості регіону. Тому вдосконалення технології 

вирощування культури відповідно до умов регіону, зважаючи на підбір високоврожайних 

сортів сої, інокуляції та позакореневого підживлення хелатними мікродобривами на дерново-

підзолистих ґрунтах західного Полісся України є важливою народногосподарською 

проблемою, що потребує наукового-практичного обґрунтування для умов регіону. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертація є складовою частиною науково-технічної програми 

кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Оптимізація технології вирощування сої в умовах північно-західного Полісся 

України» (номер державної реєстрації 0117U005108; 2017–2020 рр.). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні 

аналітичного огляду й самостійного аналізу спеціальної вітчизняної і світової літератури, 

постановці завдань, розробленні методів їх вирішення, проведенні експериментальних 



досліджень, статистичній обробці отриманих результатів, їх теоретичному узагальненні  

й практичному впровадженні, підготовці до опублікування наукових праць. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність наукових результатів 

підтверджується даними польових і лабораторних досліджень, які проведено впродовж 

2017–2019 рр. Результати досліджень було статистично проаналізовано з використанням 

сучасного програмного забезпечення. Експериментальні дослідження Г. Л. Гадзовського  

проведено на достатньому методичному рівні із застосуванням стандартизованих  

та загальноприйнятих методик і приладів. Наукові положення, висновки і рекомендації 

аргументовано результатами власних досліджень, відповідають меті та завданням роботи. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Основним результатом 

досліджень є розвиток теоретичних основ реалізації генетичного потенціалу сортів сої  

та удосконалення елементів технології її вирощування. 

Вперше для умов західного Полісся України: 

– обґрунтовано зміни морфобіологічної структури рослин сої залежно від інокуляції, 

позакореневого підживлення хелатними мікродобривами та їх комплексного поєднання; 

– встановлено потенціал продуктивності сортів сої та шляхи управління його 

реалізацією через елементи технології вирощування; 

– визначено особливості формування надземної маси, тривалість вегетаційного 

періоду, міжфазних періодів росту та розвитку сої залежно від погодних умов регіону 

вирощування, сортових особливостей та елементів технології вирощування; 

– з’ясовано особливості формування фотосинтетичної та симбіотичної продуктивності 

посівів сої та встановлено їх взаємозалежність з урожайністю та якістю зерна; 

– проведено економічну та енергетичну оцінку ефективності досліджуваних елементів 

технології вирощування сої. 

Удосконалено елементи технології вирощування інтенсивних сортів сої на основі 

застосування інокуляції насіння бактеріальним препаратом на основі азотфіксуючих бактерій 

та проведення позакореневого підживлення хелатними мікродобривами. 

Набуло подальшого розвитку обґрунтування формування врожайності та якості зерна 

сої залежно від погодних умов регіону вирощування, сортових особливостей, інокуляції 

насіння та позакореневого підживлення хелатними мікродобривами; практичне застосування 

результатів досліджень в агропідприємствах різних форм власності в умовах західного 

Полісся України. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

в обґрунтуванні, розробленні та впровадженні у виробництво елементів технології 

вирощування сої, які дозволяють одержувати врожаї зерна вище 3,0 т/га. 



Основні результати досліджень пройшли виробничу перевірку та впроваджені  

у 2019 р. у ТОВ «Відродження Агро ЛТД» Ковельського району Волинської області на площі 

35 га, де отримано урожайність зерна сої на рівні 3,4–3,6 т/га, що вище середньобагаторічних 

показників урожайності культури по регіону на 15–18 %. У СТОВ «Білинське» Ковельського 

району Волинської області результати досліджень впроваджено на загальній площі 122 га, 

отримано приріст урожайності сорту Кассіді 0,21–0,34 т/га, сорту Ментор – 0,37–0,49 т/га. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації.  

За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, з яких 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить  

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу,  

8 тез наукових доповідей. 
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молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільсько-

господарських культур» (с. Миронівка, Київська область, 2019 р.); Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції, присвяченій 145-річчю від заснування кафедри ботаніки  

та захисту рослин Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний 

аграрний університет» «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки» 

(м. Херсон, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Рослинництво  



XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України» 

(м. Київ, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Гадзовського Геннадія 

Леонардовича на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в західному 

Поліссі України» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено 

конкретне наукове завдання щодо оптимізації елементів технології вирощування сої,  

що має важливе значення для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації Г. Л. Гадзовського компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора сільськогосподарських наук, професора Чинчика Олександра 

Сергійовича, професора кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

– кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника 

Присяжнюка Олега Івановича, завідувача відділу математичного моделювання  

та цифрових технологій в агрономії Інституту біоенергетичних культур і цукрових  

буряків НААН. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Гадзовського 

Геннадія Леонардовича, дисертація на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування 

сої в західному Поліссі України» рекомендується для подання до розгляду та захисту  

у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  

20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальності 201 «Агрономія». 
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