
  

 
     



- 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  здобувачки Пашинської Катерини Леонідівни за 
матеріалами дисертаційної роботи «Вплив доз та строків внесення добрив на 
врожайність і якість зерна сорго зернового в Лісостепу України»,  
поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  з  галузі  знань 
20 Аграрні науки і продовольство за спеціальністю  201 Агрономія.  
 

Тему дисертаційної роботи «Вплив доз та строків внесення добрив на 
врожайність і якість зерна сорго зернового в 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, 
доцент Іваніна В.В. 
 

       Запитання до здобувача ставили: 
Ганженко О.М., д.с.-г.н., с.н.с.: Назвіть ґрунти на яких проводились 

дослідження? Яка ступінь забезпечення ґрунтів елементами живлення? Чи 
впливало внесення соломи в умовах достатнього на забезпеченість ґрунту 
елементами живлення? Чи визначали Ви вміст елементів живлення у складі 
соломи? Чи вносились азотні добрива при зароблянні соломи у ґрунт? З 
літературних джерел скільки потрібно вносити азоту мінеральних добрив на 
одну тону соломи? Чи проводився Вами моніторинг динаміки вуглецю у 
ґрунті за внесення соломи?  

Сторожик Л.І., д.с.-г.н., с.н.с.: Який сорт сорго зернового Ви сіяли у 
досліді і до якої групи стиглості він належить? Хто чи яка установа є 
оригінатором сорту «Дніпровський 39»? Які якісні показники зерна сорго 
зернового Ви визначали, назвіть методики визначення? Чи відрізнялась 
якість зерна у зонах вирощування і якщо так, то за якими показниками і 
наскільки? Які фактори впливали на якість зерна? 

Присяжнюк О.І., д.с.-г.н., с.н.с.: Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) Ви 
самі розраховували чи брали з літературних джерел? Для зони достатнього 
зволоження Ви вказуєте ГТК=1,3, це посушливі умови чи умови достатнього 
забезпечення вологою? Чим Ви поясните високу частку впливу погодних 
умов на врожайність сорго зернового і чому частка впливу факторів взаємодії 
є низькою?   

Доронін В.А., д.с.-г.н., професор: Навіть монографії по сорго 
зерновому? На Вашу думка, на якій із двох станцій умови вирощування сорго 
зернового були сприятливіші? Наскільки перспективним є вирощування 
сорго зернового в Лісостепу України? Чи має переваги вирощування сорго 
зернового в умовах Лісостепу порівняно з пшеницею озимою і кукурудзою 
на зерно і якщо має, то які? 



Саблук В.Т., д.с.-г.н., професор: Як визначали Ви сумарне споживання 
вологи рослинами сорго зернового? Чи залежало споживання вологи від зон 
вирощування? Чи впливало внесення добрив на ефективність використання 
вологи рослинами сорго зернового? За якої системи удобрення ефективність 
використання вологи була найвищою?  

Гументик М.Я., д.с.-г.н., с.н.с.: У якій фазі росту і розвитку рослини 
сорго зернового найбільше споживали азоту? За якої системи удобрення 
забезпеченість рослин азотом була найкращою? Внесення соломи 
покращувало чи погіршувало забезпечення рослин азотом? Яким 
агрохімічним методом можна покращити азотне живлення рослин? 

Кравчук В.І., д.т.н., г.н.с.: Який вплив ґрунтів на врожайність і якість 
зерна сорго зернового? Назвіть основні складові технології вирощування 
сорго зернового і як технологія впливала на продуктивність?  
 
 

Здобувачка дала ґрунтовні відповіді і пояснення на питання задані 
членами розширеного засідання відділу. 
 
 

        В обговоренні дисертаційної прийняли участь: Ганженко О.М., д.с.-
г.н., Доронін В.А., д.с.-г.н., професор, Сторжик Л.І., д.с.-г.н., с.н.с., Саблук 
В.Т., д.с.-г.н., професор, Гументик М.Я., д.с.-г.н., с.н.с. 
 
           
            

 УХВАЛИЛИ: 

 

ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації 

Пашинської Катерини Леонідівни  

на тему «Вплив доз та строків внесення добрив на врожайність і якість зерна 

сорго зернового в Лісостепу України», 

поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  з  галузі  знань 

20 Аграрні науки і продовольство за спеціальністю 201 Агрономія 
 

Актуальність теми. Сорго зернове є перспективною зерновою 

культурою у вирішенні проблеми продовольства та отримання фуражного 

зерна. З потеплінням клімату ареал вирощування сорго зернового 

розширився до центральних і північних частин Лісостепу, що потребує 

досліджень з оптимізації системи удобрення. Дослідження проведені в 

умовах достатнього та недостатнього зволоження зони Лісостепу є основою 

для формування ефективної системи удобрення, досягнення високої 

продуктивності цієї культури, а тому є на часі і є актуальними.   

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 «Біоенергетичні ресурси» за 

завданням 16.00.02.05.Ф «Розробити наукові основи застосування 

альтернативних органічних та мінеральних добрив за вирощування зернового 

сорго», 2015-2020 рр., (№ ДР 0116U002139). 



Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

достатнього зволоження Лісостепу України встановлено ефективність 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення сорго зернового. 

Доведено, що внесення соломи пшениці озимої та оптимальної дози 

мінеральних добрив забезпечує стабільну врожайність та високу якість зерна. 

В умовах недостатнього зволоження ефективним визначено внесення азотних 

добрив весною, встановлено оптимальну дозу та способи застосування 

добрив. 

Удосконалено систему удобрення сорго зернового в умовах 

достатнього зволоження шляхом поєднаного застосування соломи та 

мінеральних добрив, недостатнього зволоження – шляхом оптимізації доз та 

способів внесення азотних добрив. 

Дістали подальшого розвитку питання ефективності органо-

мінеральної системи удобрення у досягненні високої врожайності та якості 

зерна сорго зернового в умовах достатнього зволоження; азотного живлення 

–в умовах недостатнього зволоження. 

Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. За 

результатами досліджень сформовано агрохімічні засади ефективного 

застосування органічних та мінеральних добрив під сорго зернове в умовах 

достатнього зволоження; азотних добрив за вирощування сорго зернового в 

умовах недостатнього зволоження Лісостепу України; розроблено систему 

ефективного застосування соломи, мінеральних добрив та азоту під сорго 

зернове, що забезпечує врожайність зерна понад 8 т/га з отриманням 

прибутку від удобрення понад 7000 грн./га.  

Наукові розробки впроваджено на Уладово-Люлинецькій дослідно-

селекційній станції, Калинівського району, Вінницької області у 2021 р. на 

площі 30 га та Веселоподілької дослідно-селекційній станції, Семенівського 

району, Полтавської області у 2021 р. на площі 10 га. 

Використання результатів роботи. Результатами досліджень 

рекомендуються для широкого використання в господарствах різних форм 

власності для отримання стабільних високих врожаїв сорго зернового; 

отримані наукові дані рекомендуються для використання у навчальному 

процесі при викладанні дисциплін рослинництво та агрохімія у закладах 

вищої освіти сільськогосподарського спрямування. 

Особиста участь здобувачки в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі. Здобувачкою 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 агрохімічних досліджень 

та вегетаційних дослідів Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків.  

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент, 

Іваніна В.В. 



Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, встановлено, 

що дисертаційна робота Пашинської К.Л. 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 10 наукових 

працях, із них: 4 статі у фахових виданнях України, 1 – у періодичному 

науковому виданні держави, що входить до Європейського Союзу, 1 патент 

на корисну модель, 4 – тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій.  

 

Статті у фахових виданнях України: 

1. Іваніна В.В., Пашинська К.Л., Костащук М.Л. Вплив добрив на 

врожайність та якість зерна сорго зернового. Новітні агротехнології 2019; 7. 

URL: http://jna.bio.gov.ua/article/view/204798 (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

2. Пашинська К.Л. Енергетична ефективність вирощування сорго 

зернового за різних систем удобрення. Збірник наукових праць Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків; Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2019; 

27, с. 61-66. 

3. Іваніна В.В., Пашинська К.Л., Смірних В.М. Винос та баланс 

елементів живлення в агроценозі сорго зернового залежно від удобрення. 

Вісник аграрної науки 2021; 12 (99), с. 28-32. (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

4. Іваніна В.В., Пашинська К.Л. Вплив систем удобрення на 

формування балансу елементів живлення в посівах сорго зернового. Вісник 

Сумського національного аграрного університету; 2022, 1(47), с. 65-70. 
(частка авторства становить 80%, планування і виконання досліджень, 

аналіз даних, написання статті). 

 

Статті у закордонних виданнях 

5. Ivanina V., Pashynska K., Strilets O., Sypko A., Sinchuk G., Smirnykh V. 

Nitrogen fertilisers in formation soil nitrogen regime and productivity of grain 

sorghum. Journal of science. Lyon 2022; 28, р. 4-8. (частка авторства 

становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання 

статті). 

 

Патент на корисну модель 

6. Патент на корисну модель 138886 Україна, МПК А01С 21/00. Спосіб 

удобрення сорго зернового / В.В. Іваніна, К.Л. Пашинська, В.М. Смірних, 

М.В. Костащук, Г.М. Мазур, А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Н.С. Зацерковна, Г.А. 

Сінчук, А.І. Чередничок; заявник і патентовласник Інститут біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН. – № u 2019 05878 ; заявл. 29.05.2019; 

опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23 (проведення польових досліджень, аналіз стану 

проблеми та результатів досліджень). 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/204798


Матеріали наукових конференцій, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації: 

7. Пашинська К.Л. Агрохімічні аспекти високої продуктивності сорго 

зернового в Лісостепу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти 

річчя кафедри рослинництва НУБіП України» 25-26 вересня 2019; Київ, 2019; 

с. 39-40. 

8. Пашинська К.Л. Урожайність сорго зернового за традиційної та 

альтернативної систем удобрення. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 135-й річниці з дня заснування 

Полтавського дослідного поля «Від історії до сучасності» 04 жовтня 2019; 

Полтава, 2019; с. 68-69. 

  9. Пашинська К.Л. Продуктивність сорго зернового за різних систем 

удобрення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій» 5-7 жовтня 2021; Дубляни, 2021; с. 252-254. 

10. Пашинська К.Л. Сталість вирощування та продуктивність сорго 

зернового. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва 

України: сталий розвиток сільського господарства в умовах змін клімату» 

11 листопада 2021; с. Оброшине, 2021; с. 50-51.  

Визнати науково обґрунтованими такі висновки: 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо отримання високих врожаїв сорго 

зернового в Лісостепу України шляхом оптимізації системи удобрення. 

Результатами досліджень встановлено, що в умовах достатнього зволоження 

найвищої продуктивності досягали за поєднаного внесення побічної 

продукції і мінеральних добрив, умовах недостатнього зволоження – за 

оптимізації доз та способів внесення азотних добрив весною. 

2. Встановлено, що в умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) 

найвищі запаси мінерального азоту у 0-40 см шарі чорнозему вилугуваного у 

фазі 3-5 листків сорго зернового формувались за дози добрив N120Р120К120: 

нітратного – 108 кг/га, амонійного – 70 кг/га з перевагою до контролю без 

добрив – відповідно на 42 та 9 кг/га. Внесення додатково 4 т/га соломи 

зменшило запаси мінерального азоту у ґрунті на 13-17 кг/га. На кінець 

вегетації запаси нітратного азоту у ґрунті зменшились до початкового у 6,4-

7,7 разів, амонійного азоту – на 31-33%. 

3. Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) 

застосування азотних добрив у передпосівну культивацію сорго зернового 

збільшило фонд мінерального азоту переважно у верхньому 0-30 см шарі 

чорнозему типового слабкосолонцюватого. Найвищий вміст мінерального 

азоту в шарі 0-30 см формувався за дози азотних добрив 150 кг/га: нітратного 

– 25,2 мг/кг, амонійного – 13,5 мг/кг ґрунту за запасів мінерального азоту у 

шарі 0-90 см – 244 кг/га з перевагою до контролю без добрив на 79 кг/га. На 

кінець вегетації запаси мінерального азоту у ґрунті зменшились у 1,8 рази, 

що є наслідком його трансформації та використання рослинами. 



4. За результатами польових досліджень встановлено, що вміст 

рухомого фосфору в орному 0-30 см шарі чорноземних ґрунтів залежав від 

дози внесення фосфорних добрив. Найвищий вміст рухомого фосфору в 

чорноземі вилугуваному спостерігали у фазі 3-5 листів за внесення 

N120Р120К120 – 139 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 12 мг/кг 

ґрунту; чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 

– 55,5 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 10,3 мг/кг ґрунту. 

Упродовж вегетації вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному 

зменшився до початкового – на 10-13%, чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому – на 18-19%. 

5. Досліджено, що вміст рухомого калію в чорноземних ґрунтах 

залежав від внесення калійних добрив та соломи пшениці озимої. Найвищий 

вміст рухомого калію у 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного у фазі 3-5 

листів спостерігали за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 –  111 мг/кг; 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 – 182 

мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого калію в чорноземі 

вилугуваному зменшився до початкового – на 26-28%, чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому – на 16-19%. 

6. Встановлено, що за вирощування сорго зернового в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному 

найефективніше вологу ґрунту рослини використовували за внесення 4 т/га 

соломи + N90Р90К90: витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 318 

м3 зі зменшенням до контролю без добрив на 54 м3/т; в умовах недостатнього 

зволоження (ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за 

внесення N120Р90К90: витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 298 

м3 зі зменшенням до контролю без добрив на 122 м3/т. 

7. За результатами польових досліджень встановлено, що в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) сорго зернове позитивно відгукувалось на 

внесення соломи та зростаючих доз мінеральних добрив. Найвищу 

врожайність зерна сорго зернового на чорноземі вилугуваному отримали за 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 8,54 т/га з перевищенням контролю 

без добрив на 2,45 т/га або 40,2%. У роки з інтенсивними опадами у другій 

половині вегетації (2017 та 2018) на фоні помірної кількості опадів у першій 

його половині досягнуто максимальної ефективності від застосування 

добрив. 

8. Визначено, що внесення в умовах достатнього зволоження 4 т/га 

соломи + N120Р120К120 забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: 

маса 1000 зерен – 33,0 г, вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, 

жиру – 3,59% на суху речовину з перевищенням контролю без добрив – 

відповідно на 4,9 г, 1,8%, 0,36% та 0,20%.  

9. Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому найефективнішим було внесення 

Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 

3-5 листків – врожайність зерна 8,07 т/га. Максимальної ефективності від 

застосування добрив досягнуто у посушливому 2018 році – врожайність 

зерна 9,64 т/га з перевищенням контролю без добрив на 2,74 т/га або 40%. 



10. Встановлено, що в умовах недостатнього зволоження внесення 

азотних добрив у передпосівну культивацію в дозі N90 на фоні Р90К90 під 

оранку з подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною 

(N30) у фазі 3-5 листків забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: 

маса 1000 зерен – 35,7 г, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 2,11%, 

жиру – 3,62% на суху речовину з перевищенням абсолютного контролю без 

добрив – відповідно на 8,7 г, 2,7%, 0,21% та 0,32%. 

11. Визначено, що в умовах достатнього зволоження врівноваженого 

балансу елементів живлення у ґрунті за вирощування сорго зернового з 

відчуженням із поля побічної продукції досягали за внесення 4 т/га соломи + 

N190Р40К150, без відчуження – 4 т/га соломи + N120Р30; в умовах недостатнього 

зволоження – відповідно N190Р40К150 та N140Р30К35. Вилучення побічної 

продукції із поля збільшило винос із ґрунту калію на 115-150 кг/га, азоту – на 

50-70 кг/га. 

12. Досліджено, що енергетично та економічно найефективнішим в 

умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) було внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120K120: Кее – 6,1, умовно чистий дохід – 7890 грн./га, рентабельність –  

89%; в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) внесення Р90К90 під 

оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 

листків: Кее – 5,9, умовно чистий дохід – 9990 грн./га, рентабельність – 

133%. 

Пропонуються наступні рекомендації для застосування у  

виробництві: 

1. За вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження 

(ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному для отримання врожайності зерна 

понад 8 т/га з вмістом білка 12% рекомендується застосовувати 

альтернативну органо-мінеральну систему удобрення з внесенням під 

глибоку оранку 4 т/га соломи + N120Р120К120 – врожайність зерна 8,54 т/га з 

перевищенням контролю без добрив на 2,45 т/га або 40,2%.  

2. За вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження 

(ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому для отримання 

врожайності зерна понад 8 т/га з вмістом білка 12% рекомендується вносити 

Р90К90 з осені під глибоку оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 

позакоренево у фазі 3-5 листків – врожайність зерна 8,07 т/га з перевищенням 

контролю без добрив на 2,43 т/га або 43,1%.  

 

ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота Пашинської Катерини Леонідівни 

«Вплив доз та строків внесення добрив на врожайність і якість зерна сорго 

зернового в 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 біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 

аграрних наук України зі спеціальності 201 Агрономія. 
 



 
 


