
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації  

Мазуренка Богдана Олександровича на тему:  

«Продуктивність тритикале залежно від строків сівби  

та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України»,  

поданої на здобуття ступеня доктора філософії  

з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»  

та спеціальності 201 «Агрономія» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Вирощування зернових культур в умовах України  

є одним із важливих напрямів рослинництва, що гарантує продовольчу безпеку держави. 

Зміна кліматичних та погодних умов обумовлює потребу розширення біорізноманіття 

польових культур, що сприяє стабільному виробництву продукції рослинництва. Тритикале – 

культура, яка в ХХ столітті викликала одну з «зелених революцій» і, на яку покладалися 

надії щодо суттєвого зростання виробництва зерна в світі. Проте відсутність «досконалих» 

сортів не дозволила реалізувати потенціал цієї культури. Завдяки досягненням в селекції, 

насінництві, з’явилися не лише нові сорти з високим потенціалом, але й нові форми – 

тритикале дворучки. Тритикале дворучки характеризуються високою зимостійкістю, більш 

тривалим періодом сівби порівняно з озимими культурами, а висівати їх можна восени,  

в «зимові вікна» та навесні. Реакція тритикале дворучки на осінні та весняні строки сівби, 

систему удобрення в умовах Лісостепу України, особливості органогенезу та формування 

продуктивності не досліджувалися, що є надзвичайно актуальним. 

Висока потенційна зимостійкість посівів тритикале на початкових етапах розвитку  

є одним з основних чинників, що дозволяє висівати його в пізні осінні строки сівби. 

Продуктивність дворучок меншою мірою залежить від строків сівби в осінній період,  

а потенціал урожайності тритикале за підзимніх строків сівби вищий, ніж за весняної сівби. 

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

Університету та кафедри. Дисертаційне дослідження впродовж 2016–2020 рр. було 

складовою частиною ініціативної теми «Розробка технологічних прийомів реалізації 

потенціалу продуктивності тритикале дворучки в умовах Правобережного Лісостепу 

України» (номер державної реєстрації 0117U005108), яка виконувалася на базі кафедри 

рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Здобувачем обґрунтовано напрям досліджень, здійснено 

пошук літературних даних, виконано польові та лабораторні дослідження, проаналізовано  

й узагальнено отримані результати, проведено статистичні та економічні обрахунки 

врожайності і подано рекомендації виробництву. Особисто та у співавторстві підготовлено 

наукові праці. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність наукових результатів 



підтверджується даними польових і лабораторних досліджень, які проведено впродовж 

2016–2019 рр. Результати досліджень було статистично проаналізовано з використанням 

сучасного програмного забезпечення. Експериментальні дослідження Б. О. Мазуренка 

викладено 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 полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та практичному розробленні адаптивних технологій вирощування тритикале 

дворучки, що дозволяє реалізувати потенціал продуктивності культури. 

Вперше в умовах Правобережного Лісостепу України: встановлено особливості 

формування продуктивності тритикале озимого, ярої форм розвитку та дворучки за різних 

строків сівби та системи удобрення; виявлено особливості росту та розвитку рослин 

тритикале, формування та функціювання фотосинтетичного апарату; встановлено 

відмінності у формуванні продуктивності тритикале різних форм розвитку; встановлено 

потенціал урожайності тритикале за різних строків сівби та системи удобрення; досліджено 

вплив обробки насіння дворучки мікробними препаратами на основі Azospirillum brasilense 

та Paenibacillus polymyxa на формування елементів продуктивності тритикале та якісні 

показники зерна; обґрунтовано економічну ефективність вирощування тритикале дворучки 

за осінньої та весняної сівби та досліджуваних факторів. 

Набуло подальшого розвитку положення щодо реакції сортів тритикале озимого  

за пізніх строків осінньої сівби в умовах зміни клімату при значній відмінності умов 

перезимівлі, впливу азотного живлення на формування продуктивності тритикале, 

економічної ефективності його вирощування. 

Удосконалено регламенти сівби тритикале озимого та дворучки шляхом взаємодії 

факторів сорт – строк сівби – система удобрення; регламенти обробки насіння тритикале 

ярого мікробними препаратами залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу 

України. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

в обґрунтуванні та впровадженні у виробництво адаптивних технологій вирощування 

тритикале, що має високу економічну, енергетичну та організаційно-господарську 

ефективність галузі рослинництва в господарствах Правобережного Лісостепу України. 

Теоретичне обґрунтування особливостей росту та розвитку рослин різних форм тритикале  

та розроблення технології вирощування має надзвичайно важливе значення для стабільного 

виробництва зерна з високим вмістом білку. Результати досліджень використовуються  

у викладанні навчальних дисциплін «Рослинництво», «Насіннєзнавство», «Програмування  

та прогнозування врожаю», «Агроценологія» в Національному університеті біоресурсів  



і природокористування України та у наукових дослідженнях, пов’язаних з особливостями 

росту та розвитку рослин, органогенезом, стійкістю до стресів. 

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

темою дисертації опубліковано 7 наукових праць, з яких 2 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,  

4 тези наукових доповідей. 
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Лісостепу. Миронівський вісник. 2018. № 7. С. 134–145. 

2. Мазуренко Б., Новицька Н. Накопичення абсолютно сухої речовини та чиста 

продуктивність фотосинтезу посівів тритикале за пізніх осінніх строків сівби та підживлень 

азотом. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 111. 

С. 105–111. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, проведено експеримент, 

узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

3. Mazurenko B., Honchar L., Novytska N., Kalenska S. Grain yield response  

of facultative and winter triticale for late autumn sowing in different weather conditions. Agronomy 

Research. 2020. № 18 (1). Р. 183–193. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, 

проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

 

Тези наукових доповідей 

4. Мазуренко Б., Новицька Н. Перспективи використання тритикале дворучок. 

Тритикале – культура ХХІ сторіччя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 

4–6 липня 2017 року: тези доповіді. Харків, 2017. С. 75. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано 

тези). 

5. Мазуренко Б., Новицька Н. Особливості перезимівлі тритикале озимого  

та дворучки за пізньої сівби. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

23–25 травня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 260. (Здобувачем опрацьовано 



літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано 

тези). 

6. Мазуренко Б., Новицька Н. Особливості формування елементів продуктивності 

тритикале за пізніх осінніх строків сівби. Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. 

До 120-річчя кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природо-

користування України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

25–27 вересня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 155. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано 

тези). 

7. Мазуренко Б., Новицька Н. Продуктивність тритикале дворучки за пізніх осінніх 

строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу. Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур: VII Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених і спеціалістів, с. Центральне, 19 квітня 2019 року: тези  

доповіді. Центральне, 2019. С. 73. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела,  

проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження висвітлено на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Тритикале – культура ХХІ сторіччя» (м. Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 120-річчю Національного університету біоресурсів і природо-

користування України «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 50-річчю створення кафедри технології зберігання, переробки  

та стандартизації продукції рослинництва імені професора Б. В. Лесика та 120-річчю 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інновації  

у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини» (м. Київ, 2018 р.);  

VII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів «Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 

2019 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Рослинництво ХХІ століття: 

виклики та інновації до 120-річчя кафедри рослинництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України» (м. Київ, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Мазуренка Богдана 

Олександровича на тему: «Продуктивність тритикале залежно від строків сівби та удобрення 

в умовах Правобережного Лісостепу України» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, у якій вирішено конкретне наукове завдання, спрямоване на реалізацію потенціалу 

тритикале в умовах пізньої осінньої сівби шляхом оптимізації регламентів сівби та системи 

удобрення, що має важливе значення для аграрної науки та продовольства. 



 


