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філософії
Чугрій Г. А.
дисертаційного
дослідження,
опрацювання
теоретичних та практичних положень роботи, поданих до розгляду наукових
публікацій за темою дисертації, визначено наступне.
Обґрунтування вибору теми дисертаційної роботи (актуальність).
Здобувач переконливо підкреслює нагальність та важливість наукового
опрацювання питань, що є предметом його дослідження, та звертає увагу на
те, що недостатня наукова обґрунтованість та недоліки у системі
технологічних прийомів вирощування пшениці озимої в сучасних умовах
призводять до низької реалізації генетичного потенціалу продуктивності
нових сортів. Серед факторів, які визначають рівень зернової продуктивності
пшениці важливе місце займає оптимальне забезпечення рослин елементами
мінерального живлення, за рахунок використання різних фонів живлення, а
також органічних регуляторів росту. Це потребує постійного комплексного
вивчення їх сумісної дії, а також впливу кожного фактора окремо на
урожайність зерна та підвищення стабільності цих показників в умовах
східної частини Північного Степу України. Все це і визначає актуальність
досліджень за темою дисертаційної роботи та має безперечний науковий і
практичний інтерес.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
З’ясовано, що дослідження за темою дисертації виконували згідно з
тематичними планами Донецької державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН України у відповідності з ПНД 14 «Технології вирощування
зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.), за
завданнями: «Розробка концепції продуктивно-адаптивної моделі технології
вирощування пшениці озимої в посушливих умовах Степу України» (номер

державної реєстрації 0116U003160) та «Встановити оптимальні агротехнічні
параметри формування високопродуктивних посівів пшениці озимої в
критичних агрометеорологічних умовах» (номер державної реєстрації
0119U100127).
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота
містить наукову новизну, що представлена автором у вигляді чітких
текстових формулювань і висновків, таблиць, рисунків а також полягає в
розробці науково-практичних рекомендацій. Результати досліджень, що
становлять наукову новизну, полягають у наступному.
В умовах східної частини Північного Степу вперше виявлено
особливості росту, розвитку та формування зернової продуктивності рослин
пшениці озимої нових сортів різних селекційних центрів в умовах східної
частини Північного Степу; виявлено вплив фонів живлення на розкриття
властивостей різних варіантів використання регулятору росту Гумісол-плюс
01 зернові на врожайність і якість зерна пшениці озимої; визначено дію
інокуляції насіння мікробіологічними препаратами на процеси формування
зернової продуктивності.
Удосконалено існуючі прийоми технології вирощування пшениці
озимої в умовах східної частини Північного Степу, які дозволяють повніше
розкрити потенціал зернової продуктивності нових сортів пшениці озимої та
знизити виробничі витрати.
Набули подальшого розвитку наукові підходи до обґрунтування
агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в умовах східної
частини Північного Степу; економічна оцінка доцільності впровадження
технологічних рішень при вирощуванні пшениці озимої.
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів
дисертації. У дисертаційній роботі викладено науково-теоретичні засади
вирощування пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу
України, а також результати досліджень з удосконалення агротехнічних
заходів, що спрямовані на збільшення зернової продуктивності культури.
Виявлено вплив досліджуваних агротехнічних заходів вирощування на ріст і
розвиток рослин пшениці озимої, а також встановлено особливості
формування врожайності та якості зерна залежно від застосування
мінеральних добрив, регуляторів росту та мікробіологічних препаратів, які
забезпечують кращу адаптацію рослин до посушливих умов Степу та
сприяють одержанню сталих врожаїв зерна.
За результатами проведених досліджень у ґрунтово-кліматичних
умовах східної частини Північного Степу України з метою найповнішої
реалізації
адаптивного
та
генетично
обумовленого
потенціалу

продуктивності і стабілізації валових зборів зерна пшениці озимої з
високими показниками економічної ефективності виробництва здобувачем
розроблено та рекомендовано до застосування оптимізовані агротехнічні
заходи вирощування, використання яких дозволяє одержувати в умовах
східної частини Північного Степу урожайність зерна на рівні 8,00 т/га сортів:
Житниця (7,99 т/га), Привітна (8,00 т/га), Наталка (8,07 т/га), Юзовська
(8,21 т/га) та Премога (8,41 т/га) на фоні N30P30K30, за умови внесення під
передпосівну культивацію Гумісол-плюс (3 л/га), застосування інокуляції
насіння мікробіологічними препаратами Меланоріз (1,0 л/т), МікоФренд
(1,0 л/т), ХелпРост (1,0 л/т), а також регуляторів росту ГуміФренд (1,0 л/т) та
Гумісол-плюс 01 зернові (1,0 л/т) та обприскування посівів пшениці на
початку фази кущіння препаратами Гумісол-плюс 01 зернові (0,5 л/га) та
ГуміФренд (0,5 л/га). Отримані дані були використані під час розробок
рекомендацій по догляду за озимими зерновими культурами, перевірені у
виробничих умовах і впроваджені в господарствах різних форм власності на
площі понад 5 тис. га, щорічно забезпечуючи зростання врожайності зерна та
економічний ефект на рівні 4,7–5,9 млн грн.
Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних
результатів, що викладені в дисертаційній роботі. Дисертаційна робота
виконана в Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції
НААН України, наукові керівники: доктор сільськогосподарських наук,
професор Гирка А. Д. і доктор сільськогосподарських наук, старший
дослідник Вінюков О. О. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої
ради ДУ ІЗК НААН (протокол № 3 від 22.02.2018 р.).
Дисертаційна робота є результатом самостійної науково-дослідницької
праці здобувача. За його участі розроблено робочу програму, виконано
польові та лабораторні досліди, здійснено літературний пошук і аналіз
експериментального матеріалу. Автором проведено наукове обґрунтування
та узагальнення одержаних даних, сформульовано основні положення
дисертаційної роботи, зроблено висновки, підготовлено і опубліковано за
результатами досліджень наукові праці, звіти, розроблено рекомендації
виробництву, виконано виробничу перевірку та забезпечено впровадження
наукових розробок.
Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти
дійшли висновку, що дисертаційна робота Чугрій Г. А. є результатом
самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та
запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають
посилання на відповідне джерело.

Дисертація характеризується єдністю змісту та відповідає вимогам
щодо її оформлення.
Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого
внеску здобувача.
Результати досліджень опубліковано в 36 наукових працях, в тому
числі: у книгах і монографіях – 2, у фахових виданнях України, включених
до міжнародних наукометричних баз даних – 12, в іноземних виданнях – 1, у
науково-практичних виданнях – 3, тез і матеріалів наукових конференцій –
15, у методичних рекомендаціях – 3.
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статті)
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«Сільськогосподарські науки». 2020. № 116. С. 79–87. (Особистий внесок
60 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання
статті).
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15. Vinyukov O., Chuhrii H., Poplevko V. The effectiveness of the use
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Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертаційна робота Чугрій Ганни Анатоліївни на тему
«Удосконалення агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в
східній частині Північного Степу» є завершеною науковою працею, в якій
отримано обґрунтовані результати. Дисертаційну роботу виконано на
достатньо високому рівні, її результати мають наукову новизну, теоретичну і
практичну значимість. Дисертаційне дослідження відповідає обраній темі,
розкриває її та підтверджує, що автором вирішено поставлені у роботі
завдання. Здобувачем дотримано вимоги академічної доброчесності та не
допущено її порушень під час дослідження. Стиль викладання матеріалу
відповідає прийнятому в науковій літературі (логічність, зрозумілість,
зв’язаність, цілісність, завершеність). За змістом дисертаційна робота, її
результати та висновки відповідають вимогам до дисертаційних робіт
сільськогосподарського профілю.
Загальний висновок
ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота Чугрій Ганни Анатоліївни
«Удосконалення агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в
східній частині Північного Степу», яка подана на здобуття ступеня доктора
філософії, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, змістом та
оформленням повністю відповідає вимогам пп. 9, 10, 11 «Порядку
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.
№ 167, та відповідає напряму наукового дослідження освітньо-наукової
програми Державної установи Інститут зернових культур НААН України за
спеціальністю 201 – Агрономія.
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