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Дисертаційна робота Стефанюка В.Й. є актуальною науковою працею, 

в основу якої покладені результати багаторічних наукових досліджень, 

спрямованих на теоретичне узагальнення і наукове обґрунтування проблеми 

збільшення виробництва стевії в умовах Лісостепу і Степу України шляхом 

виявлення особливостей росту, розвитку та продуктивності рослин залежно 

від методів розмноження, рівня удобрення, водного режиму, інших  

елементів  технології  вирощування  культури,  а також погодних умов 

вегетаційного періоду. 

Методологічнообґрунтованоспособирозмноженнястевії: методом культури 

тканин, методом живців та насінням. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень підтверджується 

власними експериментальними даними, отриманими автором у процесі 

проведення польових, лабораторних, виробничих досліджень, які є 

статистично та економічно обґрунтованими і підтвердженими. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні 

теоретико-методологічних, науково-практичних положень, систематизації 

особливостей вирощування стевії. Обґрунтовано закономірності формування 

високопродуктивних агрофітоценозів стевії шляхом добору сортів, методів 

розмноження, стимуляції насіння, оптимізації мінерального живлення, 

термінів сівби і садіння стевії. Доведено економічну та енергетичну 

доцільність запропонованих до впровадження технологій вирощування стевії 

у Лісостепу та Степу України. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження мають важливе значення для виробництва. Розроблені і 

удосконалені технології вирощування стевії покладено в основу 

п’ятиметодичнихрекомендацій та десяти патентів і стандартів з 

технологіївирощуваннястевії.Автор дослідження є співавтором трьох сортів 

стевії , які занесено до Державного Реєструсортіврослин, придатних для 

поширення в Україні: Галина, Марина, Катерина, щоперевищуютьпоказники 

стандарту за рівнемурожайності на 1,5–2 т/га товарноїпродукції та їїякості 

(вмістдитерпеновихглікозидівперевищив стандарт на 2–2,5 одиниці, сорт 

Галина – на 8 одиниць). Технології вирощування стевії впроваджено в 

сільськогосподарських формуваннях Київської, Житомирської, Львівської, 

Херсонської, Полтавської областей та АР Крим упродовж 2010–2016 рр. на 

загальній площі 61,5 га. 



Дисертаційна робота пройшла широку апробацію шляхом доповідання 

та обговорення результатів дисертаційних досліджень на вітчизняних та 

міжнародних наукових, науково – виробничих конференціях, круглих столах, 

семінарах.  

Основніположеннядисертаціївисвітлено у 50 науковихпрацях, з яких 26 

статей у фаховихвиданнях (у тому числі 12 – у виданняхУкраїни, занесених 

до міжнародних наукометричних баз, 3 – в іноземнихперіодичнихвиданнях), 

2 – книги, 4 – патенти на корисну модель, 3 – свідоцтва про авторство на сорт 

рослин, 6 – державністандартиУкраїни, 5 – методичнірекомендації та 4 – 

тезидоповідей на науковихконференціях. 

Дисертаціяскладаєтьсязівступу, 8 розділів, висновків, 

рекомендаційвиробництву, списку використанихджерел, додатків і викладена 

на 340 сторінкахкомп’ютерного тексту.Робота містить 71 таблицю,38  

рисунків  та  34  додатки.  Список   використаноїлітературиналічує 408 

найменувань, у тому числі 114 – латиницею. 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ЗА 

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ. 

Наведено аналізування вітчизняних та зарубіжних наукових джерел 

щодо походження, морфології  і біологічних особливостей стевії. Значна 

частина огляду присвячена питанням біотехнологічних способів 

розмноження стевії, впливу елементів технології вирощування на 

врожайність і якість стевії, зрошенню стевії. 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

В розділі наведено  дані щодо грунтово – кліматичних умов проведення 

дослідження. Проаналізовано дані метеорологічних умов в роки проведення 

дослідження. Дослідження технології вирощування стевії здійснювали в зоні 

Степу та Лісостепу впродовж 2001 – 2019 років. 

Наведено детальне представлення об’єктів, схем і методик 

досліджень.Відповідно до завданьдисертаційноїроботивпродовж 2001–2019 

pp. булозакладено і здійснено 13 польових і лабораторнихдослідів. 

Описано технологічні особливості при проведені дослідів.  

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

АГРОФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ ТА 

СОРТОВИХ ОЗНАК 

В підрозділі 3.1.«Сортові ознаки за відмінністю, однорідністю і 

стабільністю» наведені дані щодо класифікації біотипів рослин стевії за 

різними ознаками. Але не зрозуміло, чи представлені дані є результатом 

досліджень автора, чи це вже існуючі класифікації, адже не наводиться 

посилання на джерела. Відсутні дані щодо ознак, які описуються як в розділі, 

так і додатках. Зміст підрозділу відповідає його назві. 

В підрозділі 3.2 «Відбір та створення перспективних біотипів стевії для 

вирощування на Півдні України» наведено узагальнені результати відбору 

рослин стевії з виду SteviaRebaudianaBertoni без наведення даних або 



посилання на інше авторство (С.81 – 85).  Автор детально зупиняється на 

дослідженні приживаності рослин, динаміці зміни морфологічних ознак 

рослини – висота, кількість  стебел, міжвузлів; накопичені сухої речовини в 

листках. Вміст сухої речовини в листках в період від 7 липня до 28 вересня 

змінюється в досить вузькому коридорі – 27, 2 – 35,4 % залежно від дати 

проведення визначення і форми стевії. Автором показано, що з віком в 

листках стевії вміст сухої речовини зменшується, що потребує пояснення ( 

табл. 3.4). Автор показує досить високий рівень виживання рослин стевії 

впродовж вегетації – 71,0 – 92,9%.Наведено індивідуальну продуктивність 

рослинстевії, урожайність та якість сухого листя залежно від біотипу за 

розміром листка .  

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ  СТЕВІЇ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ 

В підрозділі «Добір гібридів стевії за вмістом дитерпеновихглікозидів у 

культурі invitro» автором наведено дані щодо розширення генофонду стевії і 

отримання цінних для селекції і генетики вихідних форм шляхом 

використання методів поліплоїдії, гібридизації, експериментального 

мутагенезу, виділення і культивування протопластів, індивідуального 

добору. Наведено можливість отримання генеративного потомствастевіїза 

умов культивування ізольованих недозрілих зародків на штучному 

поживному середовищі шляхом застосування культури invitro.Показана 

продуктивність та стійкість до захворювань рослин гібридів стевії на 

інфікованому фоні; продуктивність простих,складнихгібридівта 

сомаклональних ліній стевіїстевії, отриманих за методом ембріокультури в 

середньому за 2006-2010 рр. Значна увага приділена хімічному складу 

компонентів глікозидного комплексу стевії.Представлено дані щодо 

продуктивності номерів, сортів та гібридів стевії. 

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ РОЗМНОЖЕННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 

СТЕВІЇ 

Розділ присвячений результатам дослідження різних методів 

розмноження і продуктивності стевії. Наведено дані щодо мікроклонального 

розмноження стевії,  розмноження живцями, розмноження стевії насінням. 

Наведено дані щодо ефективності застосування добрив за вирощування 

стевії і, зокрема, аналіз рівня захворювання. Проте автор не вказує, які власне 

хвороби були поширені за вирощування стевіїі дані щодо якої хвороби 

наведені. Продуктивність стевії  залежить від способів стимуляції насіння 

перед сівбою. Ефективною є передпосівна обробка насіння в розчині солей 

мікродобривРіст-концентрат, Аватар та мікроелемента цинк: густота стояння 

перед збиранням відповідно на 11,9 тис.рослин/га, 9,2 і 8,5 тис.рослин/га, 

врожайність зеленого листка – на 2,4 т/га, 1,8 і 1,6 т/га, сухого листка – 

на0,24 т/га, 0,19 і 0,16 т/га були більшими, ніж на контролі. 

Автор наводить результати дослідження щодо ефективності строків і 

способіввисаджування розсади на ріст, розвиток і продуктивність стевії: 

густоту стояння рослин, морфологічні ознаки ( висота рослин, формування 

пагонів та листків), вміст сухої речовини, тощо.Показано, що строки і 



способи висаджування розсади та спосіб підготовки розсади 

стевіїобумовлюють різний рівень ураження рослин хворобами. Показано, що 

за посадки розсади з міжряддями 45 см (111,1 тис.рослин/га), порівняно з 

міжряддями 60 см, урожайність сухої речовини за строками 

висаджуваннябула істотно вищою лише за посадки в ранній і пізній строки – 

в середньому на 0,46 і 0,56 т/га; у варіанті посадки в ІІІ декаді травня вона 

теж була істотною. Із варіантів висадки розсади кращий була висадка розсади 

із торф’яних горщиків – середній приріст урожайності сухої речовини 

порівняно з контролем, становив 1,30 т/га. 

РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЗА 

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ В РЕГІОНАХ НЕДОСТАТНЬОГО 

ЗВОЛОЖЕННЯ.Наведено дані щодо ефективності зрошення  стевії, схеми 

висаджування стевії за краплинного зрошення. Приживаність саджанців 

стевії однозначно була вищою за краплинного зрошення. Упродовж 

вегетаційного періоду проводили спостереження за динамікою росту і 

розвитком рослин – їх висотою, формуванням основних стебел і міжвузлів, 

розмірами листків – їх довжиною і шириною.Доведено, що кращим способом 

посадки для рослин стевії за краплиного зрошення є 70х16 см2. 

На  199 – 213с. наведено текст , який доцільно було навести в Розділі 1. 

Доведено, що за вирощування стевії досить ефективним є 

фертигаціястевії.Фертигаціястевії шляхом внесенням FerticareKombi 1 

іFerticareHydro 1 кг/1000 л води дала змогу покращити як водний, так і 

поживний режими ґрунту. Як наслідок, середній приріст урожайності сухих 

листків порівняно з контролем збільшився на 0,95 т /га, або на 41,4 %. 

В Розділі 7 «АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ РІЗНОЯКІСНОСТІ 

ФІТОЦЕНОЗІВ СТЕВІЇ»наведено співставлення даних щодо 

метеорологічних умов регіонів України та їх вплив на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії,розрахованірівняння регресійної залежності 

врожайності зеленої маси і сухої речовини стевії від ГТК періоду вегетації 

для різних регіонів проведення дослідження. За збором сухої речовини у 

рослин стевії виділялися регіони: Фастів Київської обл. – 2,69 т/га;Жовква 

Львівської обл. – 2,96 т/га і Красногвардійськ АРК – 3,21 т/га.Наведено 

розрахунки щодо екологічної стабільності і пластичності сортів стевії. Серед 

досліджуваних сортів стевії генетичною стабільністю виділявся номер 

Космічний (відхилення від середньої дисперсії за значеннями була істотною 

<0); пластичним був сорт Славутич (відхилення наближене до ±0) і сильно 

пластичним – Берегиня (відхилення найбільш віддалене від 0). 

Назва розділу не відповідає його змісту. 

Розділ 8. «ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ» присвячений аналізуванню ролі стевії в 

економіці сільського господарства. Проведено розрахунки економічної  та 

енергетичної ефективності технологій вирощування стевії. 

Важливим інтегруючим результатом дослідження є відпрацювання 

технології вирощування, наведення технологічної карти вирощування стевії 

(додаток Б1,  Б2 ) та детальне економічне обґрунтування технології. 



В розділі також наведено дані щодо широкого впровадження 

результатів дослідження у виробництво. Автор є співавтором сортів стевії та 

патентів щодо технологій вирощування та якості стевії. 

У висновках і рекомендаціях виробництву узагальнено результати 

досліджень щодо теоретичного обґрунтування та вирішення актуальної 

наукової проблеми, яка полягає у розробці агробіологічних основ 

формування високопродуктивних агрофітоценозів стевії шляхом добору 

сортів, методів розмноження, стимуляції насіння, оптимізації мінерального 

живлення, термінів сівби і садіння. 

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 В розділ 2 наведено опис схем дослідів ( С. 65 - 69), проте не для 

всіх дослідів  вказується, в якій зоні закладався дослід, на яких грунтах, дуже 

часто за опису вказується зона без детального опису місця проведення, що в 

подальшому не дає можливості адекватно оцінити умови проведення 

дослідження;  

 Потребує пояснення і обґрунтоване наведення класифікації 

рослин за біотипом. В розділі 3 вказується , що «матеріалом для дослідження 

були дрібно-, широко- та крупнолистні біотипи стевії» ( С. 75), однак  в 

розділі 2 при описі схеми досліду 1 вказується, що «фактор Б. Біотип за 

формою рослини: циліндрична, еліпсоподібна, овально-яйцеподібна, 

конусоподібна, зворотноконусоподібна, шароподібна» (С.65); в описі схеми 

9 вказується, що «фактор Б. Біотип рослин стевії: форма 2х (контроль), 

форма 08» ( С. 67).  

 В розділі 3 автор наводить серію рисунків без посилання на 

авторство (рис.3.1; 3.2; 3.3, ). 

 Назва підрозділу 3.1 «Сортові ознаки за відмінністю, 

однорідністю і стабільністю» не відповідає змісту. 

 Підрозділ 3.2  «Відбір та створення перспективних біотипів 

стевії для вирощування на півдні України» (С.81 85 ) наведена інформація 

в описовому стилі – від автора, однак не наведено жодної доказової бази ні 

по тексту підрозділу , ні в додатках – виникає питання авторства. 

 Потребує пояснення, що автор включає в розуміння 

«Агроекологічні причини різноякісності агрофітоценозівстевії» ( розділ 7). 

 В таблиці 3.2 наведено варіанти досліду без трактування їх змісту 

– необхідно було винести трактування в примітку або зробити опис в розділі 

2. В розділі 2 за опису схеми досліду 1 наводиться два фактори з сумарною 

кількістю варіантів – 18, в табл. 3.2; табл. 3.3 – 10 варіантів; 

 В табл. 3.4 наведено вміст сухої речовини в листках стевії в 

динаміці. Постає питання – чому вміст сухої речовини в листках стевії 

зменшується за «старіння рослин»? Динаміка зміни вмісту сухої речовини за 

період липень – вересень  є незначною , як і абсолютні показники - 27, 2 – 

35,4 %. В той же час в розділі 5, рис. 5.17 «Вплив строків посадки і ширини 

міжрядь 45 см – 60 см на вміст сухої речовини в листках стевії, %, середнє за 



2006-2010 рр.» автор наводить дані в діапазоні від 44,0 до 58,4% ( липень). З 

чим пов’язана така різниця? 

 За аналізування урожайності (продуктивності)стевіїчасто 

відсутній статистичний аналіз даних ( табл. 3.6 ;4.1; 4.6;4,14 та інші). 

 В таблиці 5.21 і далі по тексту автор вказує і аналізує «ступінь 

поширення і розвитку хвороб…» , проте в таблиці не вказано, дані по якій 

хворобі наведено. Якщо це усереднені дані, то це взагалі не зрозуміло. Чому 

за внесення Р60  зростає ураження хворобами? 

 Автор в тексті декларує, що «на вміст азоту в листках стевії 

мінеральні добрива впливали слабо, що пов’язано зі специфікою поглинання 

цього елемента за фазами росту й розвитку рослини» (С.176), однак не 

наводяться жодні дані у вигляді таблиць, графіків, додатків. Виникає питання 

щодо авторства наведених даних. 

 Таблиця 5.16 - кількість листків на 1 рослині в 2018 році – 

перепад від 31,0 до 82,7?Табл. 5.17 – не зрозуміло, за рахунок чого 

урожайність сухої маси листків у 2018 році перевищує урожайність  

попередніх років в декілька разів? 

 Назва таблиці 5.24 «Урожайність сирої маси стевії  залежно від 

строків і способів посадки та підготовки розсади, т/га (середнє за 2006-

2010 рр.)» не відповідає змісту таблиці – наведені дані щодо поширеності і 

інтенсивності розвитку хвороби (абстрактної), хоча в тексті іде посилання на 

цю таблицю з урожайністю. 

 Урожайність сухої маси листків стевії наведена в табл. 6.4 (умови 

Криму) – 2.10 – 2.90 т/га на фоні без зрошення та 2,88 – 3,98 т/га за зрошення, 

суттєво перевищує урожайність в інших регіонах (табл. 5.22 – 0,34 – 0,90 

т/га). Чим це можна пояснити? 

 В таблиці 7.3 наведена продуктивність трьох сортів стевії, але не 

зрозуміло в якому регіоні. 

 Не зрозуміло з рисунку 7.8, що власне автор показує – 

пластичність чи стабільність? 

 В переліку наукових джерел (408 джерел ) наведена досить 

застаріла література, лишенезначна частина джерел – близько 10% є 

сучасними. Зустрічаються джерела без вказаного року видання або 

некоректно подана інформація (281, 307, 313, 324. 369, 371, 382, 385 та інші) 

 Зустрічаються невдалі терміни: « зрошення посівівстевії»( С.21); 

«Визначити морфологічні ознаки рослинстевії сорту Берегиня за стиглістю 

та формою куща» (С.65); «термін садіння» (С.67);«посадка розсади» - 

замість висаджування розсади ( С.81); «посадка дослідної ділянки» ( С.85). 

 Зустрічаються русизми: «крапельне» (С. 68); «відрізняємим» 

(С.95) та інші. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ОСНОВНИМ 

ПОЛОЖЕННЯМ ДИСЕРТАЦІЇ.  

Автореферат дисертації написаний українською мовою і відповідає 

структурі та змісту дисертаційної роботи.  

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК. 




