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1. Актуальність теми дисертації. У створенні міцної кормової бази тваринництва 

України важлива роль належить підвищенню ефективності використання багаторічних 

бобових трав. Вони є джерелом надходження дешевих трав’яних кормів (сіна, сінажу, 

зелених кормів), які добре збалансовані за білком, мінеральними речовинами та вітамінами. 

Поміж багаторічних бобових трав провідною культурою є конюшина лучна, посівні 

площі якої в одновидових посівах та сумішах із багаторічними злаками зосереджені  

в основному в Лісостепу та на Поліссі, у так званій зоні конюшиносіяння. Під нею 

знаходиться близько 35 % площі посівів багаторічних трав в Україні. Маючи здатність 

фіксувати атмосферний азот (150–80 кг/га) і накопичувати його в ґрунті, конюшина лучна  

у перші роки користування без внесення азотних добрив забезпечує високу кормову 

продуктивність біомаси, яка може сягати до 7–8 т/га кормових одиниць. Вона також  

слугує добрим попередником для польових культур у сівозміні. Проте її можливості 

використовуються в останні роки ще не повною мірою. Посівні її площі різко скоротилися. 

В сучасних умовах змін клімату не з’ясованими залишаються особливості 

формування, удобрення та раціонального використання високопродуктивних кормових 

агрофітоценозів конюшини лучної на кормові цілі, а дані про особливості формування 

урожаю в першому укосі та ефективність застосування штамів бульбочкових бактерій  

при сівбі конюшини лучної різними способами в умовах Правобережного Лісостепу 

практично відсутні. 

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

Університету та кафедри. Дисертацію виконано за тематичним планом кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів  

і природокористування України в межах науково-дослідної роботи «Удосконалення 

енергоощадних технологій вирощування кормових культур в основних та проміжних посівах 

Правобережного Лісостепу України» (номер державної реєстрації завдання 0118U100078). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною кваліфікаційною 

науковою працею здобувача, в якій викладено авторський підхід щодо результатів власних 

досліджень. Автором узагальнено наявний матеріал зі світової та вітчизняної наукової 

літератури, розроблено програму досліджень, особисто виконано польові та лабораторні 

дослідження, здійснено теоретичне обґрунтування й узагальнення експериментального 



матеріалу, підготовлено дисертацію, сформульовано висновки і пропозиції виробництву, 

проведено їх виробничу перевірку та впровадження, підготовлено матеріали до друку,  

які виконано самостійно та у співавторстві. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Для забезпечення тваринництва дешевими 

трав’яними кормами й отримання з 1 га 6,0–7,0 т кормових одиниць і чистого прибутку  

23,0–24,0 тис. грн/га та нагромадження 200–250 кг/га симбіотичного азоту на типових 

малогумусних чорноземах Правобережного Лісостепу за триукісного використання  

і трирічного користування доцільно створювати одновидові агрофітоценози конюшини 

лучної з нормою висіву 18 кг/га інокульованого бульбочковими бактеріями насіння сорту 

Тайфун, застосовуючи безпокривний спосіб сівби. 

Для поліпшення балансу основних поживних елементів та отримання з 1 га чистого 

прибутку 18,0–20,0 тис. грн/га конюшину лучну доцільно вирощувати, поєднуючи 

інокулювання насіння бульбочковими бактеріями із щорічним внесенням, як ранньовесняне 

підживлення, Р60K90 або N60P60K90. 

Для одержання зеленої маси, яка за якісними показниками, згідно з діючими 

Державними стандартами України, придатна для виготовлення високоякісних зелених 

кормів, сіна чи сінажу, травостій потрібно скошувати на початку цвітіння конюшини лучної. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження полягає у тому,  

що вперше науково обґрунтовано особливості формування кормових агрофітоценозів 

високопродуктивних сортів конюшини лучної Либідь, Тайфун, Тіна в умовах 

Правобережного Лісостепу на чорноземах типових малогумусних за різних способів сівби  

та удобрення у поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

в розробленні пропозицій виробництву з формування, удобрення та використання кормових 

агрофітоценозів конюшини лучної на кормові цілі, які забезпечують одержання з 1 га  

6,0–7,0 т кормових одиниць із вмістом 160 г і більше перетравного протеїну, нагромадження 

симбіотичного азоту 200–250 кг, поліпшення показників родючості ґрунтів та екологічного 

стану довкілля. 

Розроблені пропозиції виробництву впроваджено на загальній площі 180 га, зокрема  

у ПСП Агрофірма «Шульц» (м. Городище Черкаського району Черкаської області) на площі 

70 га; ТОВ «Дібрівка Агросервіс» (с. Дібрівка Білоцерківського району Київської області)  

на площі 60 га; ТОВ «Іверія Агро» (с. Шевченкове Броварського району Київської області) 

на площі 50 га. 

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

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 7 наукових працях, з яких  

3 статті у наукових фахових виданнях України, стаття в періодичному науковому виданні 



іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 3 тези наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Демидась Г. І., Галушко І. В. Кормова продуктивність конюшини лучної залежно 

від технології вирощування в Правобережному Лісостепу. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. 2018. Вип. 286. 

С. 11–18. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, отримано й узагальнено 

експериментальні дані, написано статтю). 

2. Демидась Г. І., Галушко І. В. Економічна та енергетична ефективність 

вирощування різних сортів конюшини лучної на кормові цілі. Рослинництво  

та ґрунтознавство. 2021. Вип. 12. № 1. С. 18–27. (Здобувачем опрацьовано наукові 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

3. Демидась Г. І., Галушко І. В. Мінеральний склад кормової маси різних сортів 

конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування. Корми і кормо-

виробництво. 2020. Вип. 89. С. 151–160. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні 

джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

Стаття в періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

4. Demydas H. I., Galushko I. V., Butenko А. O., Karbivska U. M., Asanishvili N. M. 

Fodder productivity of different meadow clover varieties depending on the elements of growing 

technology. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2021. Vol. 51. 

Issue 03. Р. 1800-1811. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, отримано  

й узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

Тези наукових доповідей 

5. Галушко І. В. Удосконалення елементів технології вирощування конюшини лучної 

в Правобережному Лісостепу. Наукові здобутки молодих учених для розвитку аграрної 

науки в Україні: науково-практична інтернет-конференція молодих учених і спеціалістів  

в Україні, м. Вінниця, 11 листопада 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. С. 54–56. 

6. Демидась Г. І., Демцюра Ю. В., Галушко І. В. Урожайність і хімічний склад  

корму конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування в Правобережному 

Лісостепу. До 120-річчя кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації:  

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 25–26 вересня 2019 року: тези 

доповіді. Київ, 2019. С. 131–133. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, 

отримано й узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 



7. Демидась Г. І., Галушко І. В., Бурко Л. М. Особливості росту та розвитку 

конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування. Історичні аспекти 

розвитку наукового луківництва в Карпатському регіоні. Історія освіти, науки і техніки  

в Україні: XV Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів, м. Київ,  

15 травня 2020 року: тези доповіді. Київ, 2020. С. 539–540. (Здобувачем опрацьовано наукові 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні результати та положення 

дисертації оприлюднено та обговорено на: науково-практичній інтернет-конференції 

«Наукові здобутки молодих учених для розвитку аграрної науки в Україні» (м. Вінниця, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «До 120-річчя кафедри рослинництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Рослинництво  

ХХІ століття: виклики та інновації» (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнській конференції молодих 

учених та спеціалістів «Історичні аспекти розвитку наукового луківництва в Карпатському 

регіоні. Історія освіти, науки і техніки в Україні» (м. Київ, 2020 р.). 

Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Галушка Ігоря 

Валентиновича на тему: «Кормова продуктивність конюшини лучної залежно від технології 

вирощування в Правобережному Лісостепу» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, у якій вирішено конкретне наукове завдання щодо дослідження продуктивного 

довголіття, щільності, біометричних параметрів та продуктивності кормових 

агрофітоценозів, хімічного складу, поживності та енергоємності кормів, показників 

родючості ґрунтів при вирощуванні сортів конюшини лучної (Тайфун, Тіна, Либідь) залежно 

від технологічних заходів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України,  

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», Тимчасовому 

порядку 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 І. В. Галушка компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора сільськогосподарських наук, професора Кургака Володимира 

Григоровича, головного наукового співробітника відділу кормовиробництва Національного 

наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних науки України»; 

– доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Гетман 

Надію Яківну, доцента кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницького національного аграрного університету. 



З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Галушка Ігоря 

Валентиновича, дисертація на тему: «Кормова продуктивність конюшини лучної залежно  

від технології вирощування в Правобережному Лісостепу» 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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