
 
 

 

 
 

 



- з відділу здоров’я рослин: завідувач сектору, доктор с.-г. наук, професор 
Саблук В.Т. 
 
- з науково-організаційного відділу та аспірантури: 
завідувачка відділу, кандидат с.-г. наук Бондар С.О., завідувачка аспірантури 
кандидат с.-г. наук Зацерковна Н.С. 
 
- учений секретар - кандидат с.-г. наук, с.д., Зінченко О.А. 
 
СЛУХАЛИ: 

1. Повідомлення  здобувача Мирошниченка Миколи Сергійовича за 
матеріалами дисертаційної роботи «Продуктивність короткоротаційних 
сівозмін і родючість ґрунту залежно від способів обробітку та удобрення в 
Лівобережному Лісостепу України»,  
поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  з  галузі  знань 
20 Аграрні науки і продовольство за спеціальністю  201 Агрономія.  
 

Тему дисертаційної роботи «Продуктивність короткоротаційних 
сівозмін і родючість ґрунту залежно від способів обробітку та удобрення в 
Лівобережному Лісостепу України» 
затверджено на засіданні Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН (протокол   № 1  від “18” січня 2017 року).  
                        
 

Науковим керівником затверджений доктор сільськогосподарських наук,  

професор Цвей Я.П. 
 

       Запитання до здобувача ставили: 
Присяжнюк О.І., д.с.-г.н., с.н.с.: При встановленні вологозабезпечення 

в якому шарі ґрунту визначали запаси вологи? Чи достатньо для пшениці 
озимої 40 мм вологи у ґрунті на період збирання? Який гній Ви вносили у 
стаціонарному досліді і чому доза гною 6,25 т/га? Чому рясність бур’янів у 
досліді за внесення добрив була меншою, ніж у контролі? Скільки добрив 
вносили за системи обробітку No-till? 

Волоха М.П., д.т.н., с.н.с.: Чим відрізнявся комбінований обробіток 
ґрунту від різноглибинної оранки у стаціонарному досліді? За яких умов 
ефективність оранки була вищою? Чи мало перевагу проведення оранки у 
плодозмінній сівозміні порівняно з комбінованим обробітком ґрунту? 

Іваніна В.В., д.с.-г.н., доцент: Серед досліджуваних факторів, що 
найбільше впливало на продуктивність культур – обробіток ґрунту, 
удобрення чи структура сівозмін? На Вашу думку наскільки перспективними 
є системи обробітку No-till в контексті зміни клімату? Яка система удобрення 
забезпечила сталість вирощування культур у короткоротаційних сівозмінах?  

Сторожик Л.І., д.с.-г.н., с.н.с.: Який гербіцид і в якій дозі Ви 
застосовували? Що спричинило зменшення рясності бур’янів у досліді за 
внесення добрив? Як залежала продуктивність зерно-просапної сівозміни від 
способів обробітку ґрунту?  Чому оранка була ефективнішою? 

Фучило Я.Д., д.с.-г.н., професор: Які типи сівозмін Ви знаєте? Звідки 
походить назва і в чому сутність плодозмінної сівозміни? Чи є державний 
стандарт щодо назв просапна і зерно-просапна сівозміни? 



Бондар С.О., к.с.-г.н., с.н.с.: Скажіть, будь-ласка, який відсоток 
зернових і просапних культур у просапній, зерно-просапній і плодозмінній 
сівозмінах? 

 Ганженко О.М., д.с.-г.н., с.н.с.: Яка площа посівної і облікової ділянок 
була у Ваших дослідах? Окрім врожайності, які рослинницькі показники Ви 
вивчали? У доповіді Ви зробили акцент на агрохімічних показниках ґрунту, а 
чи не вивчали Ви фізичні та агрофізичні показники ґрунту? За яких умов 
формується найбільш сприятлива агрономічна структура ґрунту? 

Гументик М.Я., д.с.-г.н., с.н.с.: Чим Ви пояснюєте істотне зростання 
вмісту гумусу у ґрунті за No-till технології? В яких зонах можна ефективно 
застосовувати технологію No-till?   

Кравчук В.І., д.т.н., г.н.с.: Ви наводите дані вмісту гумусу у ґрунті у 
1978 році, як Ви їх отримали? У рекомендаціях виробництву Ви вказуєте 
зміни вмісту гумусу у ґрунті в межах 0,06-0,12%, як Ви досягали такої 
точності? 
 
 

Здобувач дав ґрунтовні відповіді і пояснення на питання задані 
членами розширеного засідання відділу. 
 
 

        В обговоренні дисертаційної прийняли участь: Присяжнюк О.І., д.с.-
г.н., с.н.с., Іваніна В.В., д.с.-г.н., доцент, Сторжик Л.І., д.с.-г.н., с.н.с., 
Ганженко О.М., д.с.-г.н., с.н.с., Волоха М.П., д.т.н., с.н.с. 
 
           

            УХВАЛИЛИ: 
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації 

Мирошниченка Миколи Сергійовича 
на тему «Продуктивність короткоротаційних сівозмін і родючість ґрунту 
залежно від способів обробітку та удобрення в Лівобережному Лісостепу 
України» 

поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  з  галузі  знань 
20 Аграрні науки і продовольство за спеціальністю 201 Агрономія 
 

Актуальність теми. В останні роки системи основного обробітку 

ґрунту змінюються у напрямі їх мінімізації, у різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України впроваджуються диференційовані способи обробітку ґрунту, 

які враховують стан полів та погодних умов. Змінюється структура сівозмін, 

широко застосовується на добриво побічна продукція, система удобрення 

набуває ознак широкої біологізації. Ці елементи технології за поєднаного їх 

застосування вивчені недостатньо, а тому дослідження є на часі і актуальні. 
           Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою частиною тематичних планів науково-
дослідних робіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН, яка виконувалась в рамках ПНД НААН «Цукрові буряки» за 
завданням 27.00.04.02.Ф «Наукове обґрунтування відтворення родючості 
ґрунтів залежно від антропогенного навантаження і кліматичних умов 
Лісостепу України», 2016-2020 рр., (№ДР 0116U003170), завданням 
27.00.04.07.П «Розробити енергозберігаючі способи обробітку ґрунту під 
цукрові буряки з врахуванням біологізації системи удобрення в технології їх 



вирощування», 2016-2018 рр., (№ДР 0116U003172) та завданням 
27.00.02.06.П «Розробити високопродуктивні сівозміни на основі їх 
біологізації і екологічної рівноваги для підвищення продуктивності цукрових 
буряків в умовах Лісостепу України», 2019-2020 рр., (№ДР 0119U000178). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше для зони 

недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України обґрунтовано 

ефективність органо-мінеральних систем удобрення та обробітку ґрунту у 

короткоротаційних сівозмінах. Встановлено високу ефективність 

альтернативних з внесенням побічної продукції систем удобрення, перевагу 

плодозмінних сівозмін та різноглибинної оранки, що забезпечило 

відтворення природної родючості ґрунту. 

Удосконалено систему обробітку ґрунту та удобрення у 

короткоротаційних сівозмінах для зони недостатнього зволоження 

Лівобережного Лісостепу України. 

Дістали подальшого розвитку питання впливу структури сівозмін, 

обробітку ґрунту та удобрення на формування природної родючості ґрунту, 

водного та поживного режимів, фітосанітарного стану посівів, енергетичну 

ефективність агротехнологій.  

  Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. За 

результатами досліджень довготривалих польових досліджень сформовано 

агрохімічні та агротехнічні засади сталого вирощування 

сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах 

Лівобережного Лісостепу України, що забезпечило відтворення родючості 

чорнозему типового слабкосолонцюватого та підвищення продуктивності 

сівозмін. 

За результатами тимчасового досліду встановлено, що застосування 

технології No-till в умовах недостатнього зволоження збільшило порівняно з 

полицевим обробітком накопичення вологи в 0-150 см шарі ґрунту, 

підвищило вміст гумусу в 0-10 см шарі, проте супроводжувалось  помітним 

зменшенням врожайності сої, пшениці озимої та кукурудзи на зерно.  

Наукові розробки впроваджено на Веселоподільській дослідно-

селекційній станції, Семенівського району, Полтавської області у 2021 році 

на площі 60 га. Застосування у плодозмінній сівозміні N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція та проведення різноглибинної оранки забезпечило продуктивність 

сівозміни на рівні 8,0 кормових одиниць, збір зерна – 2,20 т/га з отриманням 

додаткової продукції з одного гектара на суму 1830 грн. 
Використання результатів роботи. Результатами досліджень 

рекомендуються для широкого використання в господарствах різних форм 
власності для отримання стабільних високих врожаїв пшениці озимої, 
буряків цукрових, ячменю ярого за вирощування їх у короткоротаційних 
сівозмінах; отримані наукові дані рекомендуються для використання у 
навчальному процесі при викладанні дисциплін рослинництво, агрохімія у 
закладах вищої освіти сільськогосподарського спрямування. 

        Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 
результатів, що викладені в дисертаційній роботі. Здобувачем розроблено 
програму і методику досліджень, проведено експериментальну частину 
досліджень, опрацьовано вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за 
темою дисертаційної роботи, узагальнено одержані результати, підготовлено 



наукові звіти та опубліковано статті, забезпечено впровадження результатів 
досліджень у виробництво. 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії агроекомоніторингу та 
проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків.  

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Цвей Я.П. 

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, встановлено, 

що дисертаційна робота Мирошниченка М.С. є результатом самостійних 

досліджень здобувачки 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. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових 
працях, із них: 7 статей у фахових виданнях України, 1 – у періодичному 
науковому виданні держави, що входить до Європейського Союзу, 6 – у 
доповідях і тезах науково-практичних конференцій. 

 
Статті у фахових виданнях України: 
1. Цвей Я.П., Мирошниченко М.С., Левченко Л.М. Забур’яненість 

пшениці озимої залежно від обробітку ґрунту і системи удобрення. Зб. наук. 
праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Київ: ФОП 
Корзун Д.Ю., 2018; 26, с. 21-27 (частка авторства становить 80%, 
планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

2. Цвей Я.П., Мирошниченко М.С., Тищенко М.В. Продуктивність 
цукрового буряку та ячменю в короткоротаційних сівозмінах залежно від 
добрив та обробітку ґрунту. Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків; Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2019; 27, с. 84-92 
(частка авторства становить 80%, планування і виконання досліджень, 
аналіз даних, написання статті). 

3. Цвей Я.П., Мирошниченко М.С., Левченко Л.М. Залежність 
урожайності озимої пшениці від системи удобрення й обробітку ґрунту в 
короткоротаційних сівозмінах. Таврійський науковий вісник 2019; 1(110), 
с. 200-206. doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-1.25 (частка авторства 
становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання 
статті). 

4. Цвей Я.П., Мирошниченко М.С., Кісілевська М.О. Моніторинг 
родючості чорнозему слабосолонцюватого в залежності від системи 
удобрення та обробітку ґрунту у сівозмінах. Новітні агротехнології 2019; 7. 
URL: http://jna.bio.gov.ua/article/view/204792 (частка авторства становить 
80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

5. Мирошниченко М.С. Продуктивність короткоротаційнийних 
сівозмін за системи удобрення та обробітку ґрунту. Збірник наукових праць 
ННЦ «Інститут землеробства НААН»; Київ., 2019; 3-4, с. 3-15. 

6. Мирошниченко М.С. Вплив системи удобрення та обробітку ґрунту 
на забур’яненість посівів цукрових буряків в короткоротаційних сівозмінах. 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/204792


Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Київ, 
2020, 28, с. 29-36. 

7. Цвей Я.П., Мирошниченко М.С. Вплив системи No-till обробітку 
ґрунту на формування родючості чорнозему типового слабосолонцюватого в 
посівах озимої пшениці та кукурудзи на зерно. Таврійський науковий вісник 
2020, 113. doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.20 (частка авторства 
становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання 
статті). 

Статті у закордонних виданнях  
8. Tsyuk O., Myroshnychnko M., Tsvey Ya., Melnyk V. Control of weeds in 

agrophytocenosis of winter wheat depending on soil treatment and fertilization 
system. AgroLife Scientific Journal 2021; 10(2), р. 197-202 (частка авторства 
становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання 
статті). 

Матеріали наукових конференцій, які засвідчують апробацію 
матеріалів дисертації: 

9. Мирошниченко М. С. Формування поживного режиму чорнозему під 
цукровими буряками в залежності від удобрення та обробітку. Матеріали 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукові 
основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання 
земельно-ресурсного потенціалу України» 22 листопада 2017; Київ, 2017; 
с. 8-11. 

10. Мирошниченко М. С., Цвей Я. П. Агрохімічний стан чорноземного 
ґрунту в короткоротаційній зернопаропросапній сівозміні. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті 
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Визнати науково обґрунтованими такі висновки: 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо оптимізації структури сівозміни, 

системи удобрення та обробітку ґрунту у зерно-бурякових сівозмінах. За 

результатами досліджень встановлено оптимальні попередники, систему 

удобрення та обробіток ґрунту у короткоротаційних сівозмінах, що 

забезпечує збереження родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого 

та формує сталі засади вирощування сільськогосподарських культур в 

умовах недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України. 

2. Встановлено, що у зерно-паропросапній сівозміні в посівах буряків 

цукрових найвищі запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту 

формувались за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 

та проведення різноглибинної оранки – 226 мм, пшениці озимої та ячменю 

ярого – за комбінованого обробітку ґрунту на фоні післядії альтернативної 

системи удобрення – відповідно 232 та 251 мм. 

3. Досліджено, що внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція в умовах плодозмінної сівозміни на фоні різноглибинної оранки 

забезпечило найкращі умови розширеного відтворення природної родючості 

ґрунту. На кінець 10-ї ротації вміст гумусу в орному 0-30 см шарі 

плодозмінної сівозміни підвищився до початку ротації на 0,28% за показника 

4,81% і переважав вміст гумусу у зерно-паропросапній сівозміні на 0,18%. 

Заорювання побічної продукції на фоні N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 

стабілізувало вміст гумусу у плодозмінній сівозміні на рівні 4,79%. 

4. Визначено, що застосування органо-мінеральних систем удобрення в 

обох сівозмінах упродовж 40 років збільшило вміст рухомих фосфатів у 

орному 0-30 см шарі у 2,5 рази порівняно з початком ротації, за переваги 

плодозмінної сівозміни до зерно-паропросапної на 5 мг/кг ґрунту. За 

застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція в обох 

сівозмінах досягнуто найвищого вмісту рухомого калію у ґрунті – 138-

140 мг/кг, що перевищило початок ротації на 30 мг/кг ґрунту. Ефективним 

визначено внесення N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція – вміст калію до 

початкового підвищився на 8-23 мг/кг за абсолютної величини 123 мг/кг 

ґрунту. Структура сівозмін і способи обробітку не впливали на фонд 

рухомого калію у ґрунті.  

5. За результатами досліджень встановлено, що у плодозмінній 

сівозміні за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція і 

проведення різноглибинної оранки формувались найкращі умови 

мінерального живлення буряків цукрових. Зазначена система удобрення 

забезпечила на початок вегетації у 0-30 см шарі ґрунту найвищий вміст 

мінерального азоту, рухомого фосфору та калію – відповідно 27,5, 58 та 163 

мг/кг ґрунту.  

6. Досліджено, що в посівах пшениці озимої найменшу рясність 

бур’янів спостерігали за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція: за комбінованого обробітку ґрунту – 20,8, різноглибинної оранки 

– 23,7 шт./м2.  

У посівах буряків цукрових рясність бур’янів на контролі без добрив 

була вища у зерно-паропросапній сівозміні – 56,0 шт./м2, тоді як у 



плодозмінній – 33,4 шт./м2. Проведення комбінованого обробітку ґрунту у 

зерно-паропросапній сівозміні збільшило рясність бур’янів порівняно з 

оранкою на 13,6 шт./м2. Внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 забезпечило 

найменшу рясність бур’янів, яка в обох сівозмінах становила – 16,7 шт./м2. 

Застосування на добриво побічної продукції незначно посилило розвиток 

сегетальної рослинності порівняно з гноєм. 

У посівах ячменю ярого застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція забезпечило найменшу рясність бур'янів у період 

кущення: за різноглибинної оранки – 23,4 шт./м2, комбінованого обробітку – 

46,7 шт./м2.  

7. Встановлено, що найвищої врожайності буряків цукрових досягнуто 

за проведення різноглибинної оранки і внесення N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція: у плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 

38,3 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 16,5 та 13,1 т/га. 

Вирощування буряків цукрових у плодозмінній сівозміні за зазначеної 

системи удобрення забезпечило найвищу цукристість коренеплодів і збір 

цукру – відповідно 17,6% та 6,87 т/га з перевагою до контролю без добрив – 

на 0,5% та 2,0 т/га. Цукристість коренеплодів у плодозмінній сівозміні була 

вищою порівняно із зерно-паропросапною на 0,2-1,1%. 

8. Досліджено, що найвищу врожайність пшениці озимої отримали у 

зерно-паропросапній сівозміні за внесення N45P45K45 і проведення 

різноглибинної оранки на тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 5,45 т/га 

з перевагою до контролю без добрив – 1,60 т/га. У вологому 2016 році вищу 

врожайність забезпечила післядія N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція – 6,12 

т/га;  у посушливому 2017 році – зазначена система удобрення у 

плодозмінній сівозміні на тлі комбінованого обробітку ґрунту– 4,51 т/га.  

Врожайність ячменю ярого найвищою була у зерно-паропросапній 

сівозміні за комбінованого обробітку ґрунту та післядії N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція – 4,36 т/га, яка перевищила контроль без добрив на 1,12 

т/га, різноглибинну оранку – на 0,12 т/га. Зазначена система удобрення 

забезпечила найвищу врожайність у посушливому 2017 році – 4,50 т/га. 

9. Встановлено, що застосування технології No-till в умовах 

недостатнього зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

збільшило накопичення вологи в 0-150 см шарі ґрунту на початок вегетації 

порівняно з полицевим обробітком на 38-50 мм, підвищило вміст гумусу в 0-

10 см шарі ґрунту в посівах сої та пшениці озимої – на 0,06-0,12%; проте, 

погіршило мінеральне живлення сільськогосподарських культур, зменшивши 

вміст у ґрунті мінерального азоту, рухомого фосфору та калію. Рясність 

бур'янів за No-till технології зросла на початок вегетації в посівах пшениці 

озимої – на 14,9 шт./м2, кукурудзи на зерно – на 38,5, сої – на 27,5.  

Врожайність за No-till технології порівняно з глибокою оранкою 

зменшилась у сої – на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, кукурудзи на 

зерно – на 0,70 т/га. При цьому рентабельність вирощування сої зберігалась 

вищою – на 9%, пшениці озимої – на 20%, кукурудзи на зерно – на 5%. 

10. Встановлено, що продуктивність сівозмін залежала від системи 

удобрення та її структури і не залежала від обробітку ґрунту. Найвищу 

продуктивність мала плодозмінна сівозміна за різноглибинної оранки і 



внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі: збір 

кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру – 1,72 т/га.  

11. Досліджено, що найвищої економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур досягнуто у зерно-паропросапній сівозміні за 

проведення комбінованого обробітку ґрунту та внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни: чистий 

прибуток – відповідно 6,6 та 6,5 тис.грн, рентабельність – 59,5% та 59,1%. 

Найвищої енергетичної досягнуто у плодозмінній сівозміні за внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – Кее – 4,9.  

Пропонуються наступні рекомендації для застосування у  

виробництві: 

1. У господарствах рослинницько-тваринницького напряму для 

відтворення родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого та 

формування сталих засад вирощування сільськогосподарських культур 

рекомендується плодозмінна сівозміна (еспарцет+вівсяниця лучна – пшениця 

озима – буряки цукрові – ячмінь + багаторічні трави), проведення 

різноглибинної оранки та внесення 6,25 т/га гною + N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозмінної площі: збір кормових одиниць – 7,91, збір зерна 

– 2,14 т/га, цукру – 1,65 т/га. 

2. За рослинницької спеціалізації господарств і відсутності гною 

рекомендується плодозмінна сівозміна (еспарцет+вівсяниця лучна – пшениця 

озима – буряки цукрові – ячмінь + багаторічні трави), проведення 

різноглибинної оранки та внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція: збір 

кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру – 1,72 т/га 

3. За використання екологічних агротехнологій для стабілізації 

родючості ґрунту з незначним зниженням продуктивності 

сільськогосподарських культур рекомендується застосовувати No-till 

технологію. В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому технологія нульового обробітку ґрунту забезпечила 

врожайність сої – 1,98 т/га, пшениці озимої – 3,82 т/га, кукурудзи на зерно – 

5,43 т/га. При цьому No-till обробіток ґрунту збільшив порівняно з оранкою 

накопичення вологи в 0-150 см шарі на початок вегетації на 38-50 мм, 

підвищив вміст гумусу в 0-10 см шарі ґрунту в посівах сої та пшениці озимої 

– на 0,06-0,12%. 
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залежно від способів обробітку та удобрення в Лівобережному Лісостепу 
України», яка подана на здобуття ступеня доктора філософії, за актуальністю, 
науковою новизною, практичним значенням, обґрунтованістю наукових 
положень та висновків повною мірою відповідає Постанові Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 щодо здобуття наукового 
ступеня доктора філософії та вимогам до оформлення дисертації, 
затвердженим наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та відповідає 
напрямку наукового дослідження освітньо-наукової програми Інституту 
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наук України зі спеціальності 201 Агрономія. 



 
 


