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1. Актуальність теми дисертації. В умовах глобальних і локальних кліматичних  

змін важливим є розроблення нових підходів до ефективнішого використання природних 

ресурсів на всій території країни. Одним із шляхів підвищення ефективності виноградно -

виноробної галузі є розширення межі промислового вирощування ягід на північ  

та закладання нових насаджень сортами вітчизняної селекції, адаптованими до конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов. 

Результативність вирощування винограду та отримання високого економічного 

ефекту, передусім, залежить від правильного добору сортів для конкретних ґрунтово-

кліматичних умов. Дослідження нових, комплексно стійких, урожайних сортів у нових 

кліматичних умовах є актуальними у всьому світі. Унікальність і різноманіття сучасних 

столових сортів винограду та оригінальність виноматеріалів з ягід нових технічних форм 

може задовольнити найвибагливішого покупця, а висока пластичність і пристосованість 

рослин до ґрунтово-кліматичних умов забезпечить стабільну, високу врожайність.  

Тому вивчення адаптивних властивостей нових сортів винограду та формування їхньої 

продуктивності в нових ґрунтово-кліматичних умовах північної частини Лісостепу  

є актуальним. 

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

Університету та кафедри. Дослідження за темою дисертації було проведено здобувачем 

особисто на базі навчальної лабораторії «Плодоовочевий сад» Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Дослідження виконували протягом  

2017–2021 рр. у рамках програми наукових досліджень НААН 21 «Виноградарство  

і виноробство» (2016–2020 рр.); завдання 21.00.01.01.Ф «Дослідити вплив зміни клімату  

і агрокліматичних ресурсів в різних природних зонах України на межі поширення  

та потенціалу продуктивності винограду до 2050 року» (номер державної реєстрації 

0116U001162). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертацію виконано автором самостійно, зокрема 

проведено пошук, збір і аналіз літературних джерел; розроблено програму та методику 

польових і лабораторних досліджень; виконано обліки, спостереження та аналізи; 

узагальнено та статистично підтверджено достовірність отриманих експериментальних 



даних, проведено розрахунки економічної ефективності (доцільності) вирощування 

винограду в умовах північної частини Лісостепу. На основі отриманих результатів 

сформульовано висновки та розроблено практичні рекомендації виробництву.  

За результатами проведених досліджень самостійно та у співавторстві підготовлено  

й опубліковано наукові праці. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих  

автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджується теоретичним обґрунтуванням 

базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів, а також 

моделюванням експериментальних результатів, їх зв’язком з існуючими результатами, 

отриманими із застосуванням класичних методів; відповідністю результатам інших авторів,  

а також результатам, одержаним іншими методами. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. В умовах північної частини 

Лісостепу України досліджено адаптивні властивості п’яти столових і п’яти технічних сортів 

винограду нового покоління селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» на підщепі 

‘Рипарія×Рупестріс 101-14’. 

Встановлено, що всі сорти, крім ‘Комети’ є пристосованими до нових ґрунтово-

кліматичних умов за сумою активних температур і тривалістю вегетаційного періоду. 

Доведено високий ступінь витривалості генотипів досліджуваних сортів до екстремальних 

умов зимового періоду, низьких критичних температур повітря, засухи, хвороб. 

Встановлено найвищу зимостійкість за неукривної культури винограду у рослин 

‘Муската одеського’; морозостійкість – в ‘Ароматного’, ‘Іллічівського раннього’,  ‘Муската 

одеського’, ‘Кардишаха таїровського’ та ‘Персея’; посухостійкість – у ‘Ярила’; 

патогеностійкість – у рослин ‘Іллічівського раннього’. 

Визначено високий рівень врожайності (>10  т/га) у насадженнях четвертого року 

вегетації у ‘Ароматного’, ‘Ярила’, ‘Комети’, ‘Персея’. Доведено, що в умовах проведення 

дослідження виділені сорти формують якісну продукцію; плоди ‘Загадки’, ‘Кардишаха 

таїровського’, ‘Кишмиша таїровського’ і ‘Персея’ перспективні для використання  

у свіжому вигляді, а ягоди сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’, ‘Ярило’ –  

для виготовлення вина. 

Визначено високу економічну ефективність вирощування та прибутковість 

виробництва плодів у молодих і плодоносних насадженнях столових сортів винограду  

в нових ґрунтово-кліматичних умовах. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

в тому, що серед досліджуваних сортів винограду виділено перспективні за рядом 

господарсько-цінних та високоадаптивних ознак – столові ‘Загадка’, ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей’ та технічні ‘Ароматний’, ‘Іллічівський 



ранній’, ‘Ярило’ та ‘Шкода’ для подальшого виробничого випробування і впровадження  

їх у промислову культуру в умовах північної частини Лісостепу України.  

Визначено, що стабільну продуктивність насадження всіх столових сортів винограду 

та технічного сорту ‘Шкода’ в умовах проведення дослідження можливо досягти лише  

за укривної культури.  

Встановлено, що для виробництва високоякісних столових вин у даних умовах  

є ягоди сортів ‘Ароматний’ і ‘Шкода’, перспективними – плоди ‘Іллічівського раннього’  

та ‘Ярила’. Для споживання у свіжому вигляді рекомендовано в цих умовах вирощувати 

столові сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Персей’. 

Визначено, що всі сорти винограду є джерелами цінних селекційних ознак для залучення  

їх у селекційних програмах. 

Результати наукової роботи використовуються у викладанні дисципліни 

«Виноградарство» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» агробіологічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України  

зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». 

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

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у  9 наукових працях, з яких  

3 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, стаття в іншому виданні, 4 тези наукових 

доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Виноградарство в умовах Київщини. 

Садівництво. 2019. Вип. 74. С. 106–112. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, 

виконано експериментальну частину, проаналізовано одержані результати, написано 

статтю). 

2. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Ступінь визрівання лози винограду в сортів 

селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» в умовах північної частини Лісостепу України. 

Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Вип. 11 (3). С. 105–114. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, виконано експериментальну частину, проаналізовано одержані 

результати, написано статтю). 

3. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Якість ягід винограду в умовах північної 

частини Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва. 

2021. № 1. С. 96–101. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, виконано 

експериментальну частину, проаналізовано одержані результати, написано статтю). 



Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

4. Vasylenko O., Kondratenko T., Havryliuk O., Andrusyk Y., Kutovenko V., 

Dmytrenko Y., Grevtseva N., Marchyshyna Y. The study of the productivity potential of grape 

varieties according to the indicators of functional activity of leaves. Potravinarstvo Slovak Journal 

of Food Sciences. 2021. № 15. Р. 639–647. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, 

виконано експериментальну частину, проаналізовано одержані результати, написано 

статтю). 

Стаття в іншому виданні 

5. Василенко О. С. Кондратенко Т. Є. Північне сяйво. Садівництво по-українськи. 

2021. № 4 (46). С. 66–69. (Здобувачем написано статтю для виробничого видання). 

Тези наукових доповідей 

6. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є., Гонтар В. Т. Перспективи північного 

виноградарства України. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування:  

IV Міжнародна конференція молодих вчених, м. Київ, 25–27 квітня 2018 року: тези доповіді.  

Київ, 2018. С. 160–163. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, виконано 

експериментальну частину, проаналізовано одержані результати, написано  тези). 

7. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Ступінь посухостійкості нових вітчизняних 

сортів винограду. Виклики та інновації в рослинництві: III Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 25–26 вересня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 14–15. 

(Здобувачем опрацьовано літературні джерела, виконано експериментальну частину, 

проаналізовано одержані результати, написано  тези). 

8. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Особливості розвитку рослин винограду  

сортів української селекції в умовах Київщини. Сучасний рух науки: VIII Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція, м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 року: тези доповіді.  

Дніпро, 2019. Т. 1. С. 272–276. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, виконано 

експериментальну частину, проаналізовано одержані результати, написано  тези). 

9. Василенко О. С., Кондратенко Т. Є. Якість виноматеріалу з плодів винограду 

одеської селекції, вирощених в умовах Київщини. Ягідництво в Україні. Управління якістю 

ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, 

післязбиральної доробки, зберігання та переробки: Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція, м. Київ, 28–29 квітня 2021 року: тези доповіді. Київ, 2021. С. 24–26. 

(Здобувачем опрацьовано літературні джерела, виконано експериментальну частину, 

проаналізовано одержані результати, написано  тези). 



8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження апробовано на: IV Міжнародній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми наук про життя та природокористування»  (м. Київ, 2018 р.); III Міжнародній 

науково-практичній конференції «Виклики та інновації в рослинництві»  (м. Київ, 2019 р.); 

VIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» 

(м. Дніпро, 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Ягідництво  

в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх 

технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки»  

(м. Київ, 2021 р.). 

Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Василенко Олени 

Сергіївни на тему: «Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»  

до умов північної частини Лісостепу України» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, у якій вирішено конкретне наукове завдання, а саме досліджено адаптивні 

властивості сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» в ґрунтово-кліматичних 

умовах північної частини Лісостепу та виділено генотипи, які мають високий ступінь 

стійкості до умов довкілля та володіють комплексом господарсько-цінних ознак,  

для подальшого виробничого випробування і впровадження їх у цих умовах у промислову 

культуру, 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 О. С. Василенко компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Мулюкіну 

Ніну Анатоліївну, заступника директора з наукової роботи Національного наукового  

центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії 

аграрних наук України; 

– доктора біологічних наук, професора Клименко Світлану Валентинівну, 

завідувача відділу акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду  

імені М. М. Гришка Національної академії наук України. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Василенко  

Олени Сергіївни, дисертація на тему: «Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ  

«ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» до умов північної частини Лісостепу 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  

203 «Садівництво та виноградарство». 

 
Рецензенти: 
Завідувач відділу екобіомоніторингу 

та моделювання біологічної безпеки 

Української лабораторії якості і безпеки  

продукції агропромислового комплексу  

Національного університету біоресурсів  

і природокористування України, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор Валентин ДРОЗДА 

 

Професор кафедри садівництва  

імені професора В. Л. Симиренка 

Національного університету біоресурсів  

і природокористування України, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор Володимир МЕЖЕНСЬКИЙ 


