
РЕЦЕНЗІЯ

на дисертаційну роботу Гаприша Ярослава Вілерійовича 

«Онтимізацім складу люцсрно-злакошіх травосумішей на суходолах 

Правобережного Лісостепу» подану на здобутгя наукового ступеня доктора 

філософії :иі спеціальністю 201-Агрономія, 

галузь знань 20 -  Аграрні науки та продовольство 

Актуальність геми. Дана робота спрямована на подальше зміцнення 

кормової бази для тваринництва та підвищенню ефективності використання 

кормових ресурсів. Одним із шляхів підвищення їх ефективності є 

застосування заходів біологічної інтенсифікації лучного кормовиробництва 

шляхом ефективного використання потенціалу багаторічних бобових трав як 

джерела симбіотичного азоту, що веде до покращення екологічної ситуації 

довкілля та покращенню якості продукції тваринництва. Саме тому дана 

робота має важливе значення для подальшого розвитку кормовиробництва.

Зв 'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано впродовж 2019-2022 рр. Виконувалась згідно тематичного плану 

ННЦ “Інститут землеробства НААН” за ПНД НААН на 2019-2020 рр. 

“Корми і кормовий білок”, завдання 22.03.01.08.ГІ «Розробити енерго- та 

ресурсозберігаючі технології формування високопродуктивних лучних 

травостоїв у зоні Лісостепу» (№ д. р. 011911001410) і ПНД НААН на 2021- 

2025 рр. «Кормовиробництво», завдання 25.02.02.02.Ф Розроблення 

концептуальних основ формування високопродуктивних лучних 

агрофітоценозів у Лісостепу для стабільного забезпечення тваринництва 

якісними кормами в умовах зміни клімату

Наукова новизна. Вперше для умов Правобережного Лісостепу 

внесено в теорію лучного кормо виробництва обгрунтування створення 

високопродуктивних люцерно-злакових з різними злаковими компонентами 

та злакових кормових агроценозів сінокісного використання і, зокрема, в 

сучасних умовах аридизації клімату на фоні мінеральних добрив та вапна.



П рактичне значення одержаних результатів. Для умов північної 

частини Правобережного Лісостепу на темно-сірих грунтах розроблена 

технологія високопродуктивного використання сінокісних угідь шляхом 

створення люцерно-злаковнх травостоїв з продуктивністю 7,5-10,0 т 

кормових одиниць високопоживпого корму з вмістом 140-150 г 

перетравного протеїну при нагромадженні симбіотичного азоту 200-250 

кг/га та поліпшенні показників родючості грунтів і екологічного стану 

довкілля. Розроблені пропозиції виробництву впроваджені у С ГОВ «Лука» 

Біло-Церківського району Київської області на загальній площі 105 га.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною кваліфікаційною працею здобувача, в якій викладено авторський 

підхід щодо результатів власних досліджень. Автором узагальнено світову та 

вітчизняну наукову літературу, розроблено програму досліджень, особисто 

виконано польові та лабораторні дослідження, здійснено теоретичне 

обгрунтування й узагальнення експериментального матеріалу, підготовлено 

дисертаційну роботу, сформульовано висновки і пропозиції виробництву, 

проведено їх впровадження у сільськогосподарське виробництво, 

підготовлено матеріали до друку та опубліковано наукові праці, які були 

виконані самостійно та у співавторстві.

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертації оприлюднено та обговорено на різних конференціях: «Наукові 

здобутки молодих учених для розвитку аграрної науки в Україні» (м. Київ, 

2019); «Новітні системи землеробства та технології вирощування 

сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених» (м. Київ, 2020); 

«Новітні системи землеробства та технології вирощування 

сільськогосподарських культур: вклад молодих вчених» (м. Київ, 2021); 

«Наукові читання до 85-річчя від дня народження В'ячеслава Григоровича 

Михайлова -  видатного вченого у галузі селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур» (Чабани, 2021); Інноваційні технології у 

рослинництві: проблеми та їх вирішення (Житомир, 2022); Поєднання науки,



освіти, практичного виробництва і реалізація якісної органічної продукції 

(Київ, 2022); на засіданнях відділу кормовиробництва та методичної комісії з 

питань землеробства і рослинництва 1-І 1-ІЦ «Інститут землеробства ПЛАН» 

(Чабани, 2019-2022 рр.)

Публікації. Основні результати дослідження наведено у 13 наукових 

працях, з яких: 4 статті -  у наукових фахових виданнях України, 6 - у  

матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій і 3 у науково- 

практичних рекомендаціях.

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота у вигляді рукопису 

викладено на 222 сторінках комп’ютерного набору, що включає вступ, сім 

розділів, висновки та пропозиції виробництву, список використаних джерел 

літератури з 332 найменувань, в чому числі -  47 латиницею, містить 28 

таблиць. 5 рисунків та 5 додатків.

У розділах 3-7 дисертації д о с т ь  повно і аргументовано викладені 

положення наукової роботи. Вони добре насичені табличним матеріалом та 

ілюстровані таблицями, рисунками, додатками, що можна говорити про 

грунтовну наукову працю.

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень. Наукові положення, 

висновки і пропозиції виробництву обгрунтовані і достовірні. Одержані 

результати досліджень мають наукову новизну, висновки важливі для науки і 

практики, підтверджуються апробованим експериментальним матеріалом та 

практичною реалізацією. Елементи наукової новизни слід оцінювати як 

реальний внесок у поглиблення та розширення сучасних наукових знань в 

лучному кормо виробництві.

Дискусійні положеним дисертаційної роботи.

Вважаємо за доцільне відмітити окремі недоліки, упущення в роботі та 

висловити побажання автору в подальшій його роботі.

Посилання на публікацію Пастушенка В.О., 1972 є застаріле. Необхідно 

подати сучасну структуру сільськогосподарських угідь та вмісту гумусу в 

грунтах.



2. По тексту застаріле визначеним -  травосумішки замість необхідного - 

травосуміші.

3. На наш погляд в табл. 5.2 подано зависокий вміст кормових одиниць в сухій 

масі корму (0.86-0,95). Необхідно вказати яким чином проводилися дані 

визначення.

4. Окупність вапнування є невисокою, особливо в умовах кризових явищ в 

країні. Тому застосування цього заходу є малоймовірним. З урахуванням цих 

обставин можливо й непотрібно було вивчати дане питання, адже 

дисертаційна робота іі так перенасичена експериментальними 

дослідженнями.

5. В таблиці 6.5 подані показники зміни родючості грунту за період 

досліджень, але ці зміни за три роки були не істотними, що й 

підтверджується результати досліджень автора. Тому це також можливо не 

слід було включати у програму досліджень.

6. У роботі зустрічаються також деякі невдалі вислови, занадто складні 

речення.

7. При оформленні бібліографічного списку часто зустрічаються посилання на 

застарілі наукові праці, хоча з плином часу окремі з них не втратили своєї 

значимості.

Загальний висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

вимогам.

Дисертаційна робота Гавриша Ярослава Вілерійовича «Оптимізація 

складу люцерио-злакрвих травосумішей на суходолах Правобережного 

Лісостепу» є самостійно виконаною і завершеною науковою працею, в якій 

вперше для конкретних умов Правобережного Лісостепу в умовах аридизації 

клімату доведено теоретичне обгрунтування створення високопродуктивних 

люцерно-злаковнх з різними злаковими компонентами та злакових кормових 

агроценозів сінокісного використання і розроблена технологія практичного 

використання. Висновки та рекомендації виробництву чіткі і мають певне 

теоретичне та практичне значення. Опубліковані за темою дисертації наукові



праці достатньо повно відображають отримані результати наукових 

досліджень.

Дисертаційна робота виконана на достатньому науково-методичному 

рівні. Враховуючи актуальність теми, глибину проведених досліджень, 

високий теоретичний рівень результатів і їх практичне значення відмічаємо, 

що дисертаційна робота Гавриша Ярослава Вілерійовича «Оптимізація 

складу люцерно-злакових травосумішей на суходолах Правобережного 

Лісостепу» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 

40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», а 

також відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44, а її 

автор Гавриш Ярослав Валерійович може бути рекомендований для 

прилюдного захисту у разовій спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 

201 Агрономія, галузь знань 20 -  Аграрні науки і продовольство.
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