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Одна вже назва дисертаційної роботи засвідчує про те, що в ній 

розглядаються важливі проблемні питання стосовно підвищення 

продуктивності однієї з найважливіших культур сучасності - сої, згодовування 

кормів з насіння якої сприяє різкому підвищенню продуктивності 

тваринництва. Сою можна сміливо віднести до списку сучасних стратегічних 

культур, поширення якої на північ України стало успішним результатом 

наукової селекції. У зв’язку з цим вважаю, що результати досліджень 

А.М. Рибальченко займуть належне місце в селекції сої як в Полтавській 

аграрній академії, так і в других наукових закладах. Не можу не підкреслити 

про те, що в якості об’єкта досліджень використано 145 зразків сої, із яких 134 

мають статус сортів різного походження і господарської та біологічної цінності. 

Для любого селекціонера це досять важлива інформація і безцінна знахідка, яка 

закладена в зразках, сортах, представляючи вже результат багаторічної 

діяльності колег з різних природних регіонів не тільки України, а й світу. 

Серед великої чисельності сільськогосподарських рослин важко 

переоцінити значення зернобобових як в ролі джерела для харчування людини, 

так і в широкому виробництві кормів для тваринництва. Також не можна не 

згадати і про роль бобових в збереженні та поліпшенні родючості ґрунтів, 

маючи на увазі сорти харчового і кормового гороху та інших представників цієї 

широкої родини. На сьогоднішній день серед них значної популярності набуває 

така цінна культура південного походження як соя, яка завдяки досягненням 

наукової селекції заявляє про себе майже як головна бобова культура 

сучасності у напрямку поширення її посівів з півдня в північному напрямку 

України. Наявність в Реєстру України біля 200 сортів стало результатом дії 

талановитих селекціонерів і дослідників, до списку яких можуть скоро 

приєднатися сорти і нашої шановної Анни Рибальченко. 

Поставлена на вивчення дана мета дисертаційної роботи включає майже 

1,5 сотні колекційних зразків сої з метою використання найбільш 

перспективних для подальшої селекції. Вона є складовою тематики кафедри 

селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії МОН 

України, яка входить до планів НДР на 2010-2015 роки з подальшим 

продовженням до 2020 року (№ держреєстрації 011U004466). 

Звичайно як окремий зразок, так і кожний сорт представляє результат 

тривалої комплексної дії природних умов на рослинний організм і не дивно, що 

більша частина маститих дослідників надають перевагу зразкам місцевого 

походження, які в найбільшій мірі представляють важливий багаторічний 



результат природної дії умов оточуючого середовища. У зв’язку з цим не так 

просто виявити контрастні прояви мінливості цінних господарських ознак 

окремих високопродуктивних зразків сої, не заглиблюючись в статистичні 

методи розподілення неперервної фенотипічної мінливості любого генотипу і 

зміни умов середовища. Виходячи з цього, порівняно складної ситуації за 

обмежений 3-річний термін і слабку озброєність виконавців приладами для 

фіксації в польових або лабораторних умовах процесів дихання або живлення 

рослин, щоб зробити багатофакторні обґрунтовані висновки. В той же час 

вважаю за необхідне підкреслити, що Анна Рибальченко і в таких умовах 

відповідально віднеслась до виконання запланованих досліджень. 

Не дивлячись на те, що авторка досить в загальній формі підкреслює про 

актуальність сщюї теми, можна погодитись з нею як і про її зміст та мету 

досліджень (с. 19-20), а також і про зв'язок їх з науковими програмами. 

Важливою частиною до наукових аналогічних праць з подібною тематикою, які 

розкривають не тільки їх майбутній зміст, а й подають побічну характеристику 

автора, багатосторонній і кваліфікаційний її рівень та ступінь, є вступна 

частина, інформація з якої має пряме відношення до вибраної справи. Звичайно 

у висновках до огляду літератури хотілось би почути не тільки про те, що соя є 

унікальною культурою, а й про можливості і унікальні успіхи колег у створенні 

нових високопродуктивних сортів на підставі залучення до вивчення нового 

селекційного матеріалу. 

Досить важливою інформацією, яка викладена А.М. Рибальченко в своїй 

роботі, є характеристика комплексу умов згаданого еколого-географічного 

регіону, оскільки мова йде про Полтаву, як складову лівобережного Лісостепу 

України, але, на жаль, А.М. Рибальченко разом зі своїм науковим керівником, 

професоркою Л.Г. Білявською ухилились від узагальнюючої оцінки. 

Сподіваюсь, що А. Рибальченко торкнеться про це в своїй доповіді. 

Також не можу не торкнутись інформації про представлений матеріал для 

досліджень. Слід наголосити, що науковцям-селекціонерам за період своєї 

творчої діяльності приходиться давати характеристику вихідного матеріалу. 

Звичайно я далекий від думки, щоб говорити про всі 145 зразків, але декількома 

словами про окремі слід підкреслити про їх найцінніші особливості просто 

необхідно. 

Це зауваження або побажання менше відноситься до розділу 2, а більше 

до 3, в якому авторка описує зразки за 12 ознаками і тут конче необхідно 

виділити найбільш оригінальні. Одним із важливих заходів для любого 

дослідника, звертаючого увагу на результати першої швидкої оцінки 

експериментального матеріалу, визначаючого його перспективність, стають 

спостереження за рослинами, починаючи зі сходів до збирання у порівнянні зі 

стандартними сортами. В залежності від особливостей і досвіду дослідника та 

етапа селекції існує ряд способів проведення більш точної кількісно-якісної і 

математично-статистичної оцінки можливих даних. 

У зв’язку з цим виникає певний подив у читача до спроби авторки подати 

індивідуальний перелік зразків особливо багаточисельних груп в останній 

частині дисертації за виділеними ознаками, коли їх можна було б розмістити в 



додатках і зекономити об’єм для оцінки окремих зразків за декількома 

ознаками. Щоб не бути голослівним, звертаю увагу до сторінок 78, 80, 85 і 

других, на яких приводяться всі назви зразків за певними ознаками та ще й з 

сотими долями кожного показника. 

Оскільки дисертаційна робота виконується не менше, чим протягом 3-х 

років, дослідник вже може на основі своїх спостережень чи досліджень і 

результатів давати більш глибоку конкретну оцінку в даному випадку 

перспективних зразків за комплексом ознак, а не обмежуватись загальними 

фразами, наприклад як в довідках від 23.ХІІ.2019 і 11.VІ.2020 про результати 

досліджень (додатки А1 і А2, с.202 і 203). 

Четвертий розділ (с. 102-118) практично став продовженням третього, в 

якому А. Рибальченко спробувала подати комплексну оцінку колекційних 

зразків, розділивши їх на 3 групи за стиглістю: ультра-, скоро- і пізньостиглі за 

такими ознаками як кількість насіння з рослини, кількість бобів, масою насіння 

з рослини, масою 1000 насінин та комплексом ознак за кожний із трьох років. 

Вона не обмежилась цими даними і виділила з них іще 11 (табл. 44 с. 106) 

зразки за комплексом важливих показників, щоб отримати найбільш достовірну 

оцінку. Важливою складовою четвертого розділу дисертації і повною заслугою 

авторки слід вважати зроблену нею оцінку вивчаємих зразків різних груп 

стійкості з позиції структури урожаю. що значно підвищує їх цінність і 

достовірність оцінки. 

Вертаючись до назви розділу 4 «Формування цінних господарських ознак 

у колекційних зразків сої», вважаю її не зовсім вдалою, оскільки слово 

«формування» у даному випадку походить від слова «формувати», тобто діяти. 

В даному випадку авторка не діє, а споглядає за процесами росту і розвитку 

певних зразків чи сортів, особливості яких закладені в їх генотипу, тобто сорту. 

Таким чином людська активна дія заключається у виявленні певними шляхами 

кращих для посіву чи створення селекційним шляхом нового вихідного 

матеріалу, в даному випадку сорту. 

Висновки до четвертого розділу теж потребують певного уточнення в 

першу чергу стосовно комплексної дії ознак чи за окремими індивідуальними 

показниками. Наприклад, у висновку 2 (с. 117) перелічено 14 зразків двох груп 

стиглості. В першому реченні авторка виділяє 4 зразки, не вказуючи до якої 

групи вони відносяться (можливо до «ультра-» - ?). У скоростиглій –  1 1 ,  а 

принцип чергування (наприклад, за масою) не дотримується, бо після Алмаза з 

кількістю 136 насінини третім приводиться КиВін з 177 штуками. І далі так, не 

дотримуючись схеми. 

В цілому ж А. Рибальченко провела цікаві дослідження, виявила 

перспективні зразки сої, які можуть бути використані в подальшій селекційній 

роботі з даною культурою. 

В п’ятому розділі А. Рибальченко спробувала визначити ступінь прояву 

екологічної пластичності та мінливості цінних господарських ознак. 

Особливість і в певній мірі оригінальність даної роботи дисертантки полягає в 

тому, що вона отримала різнобічну оцінку сортозразків і одночасно спробувала 

охарактеризувати їх, залучивши для цього математако-статистичний аналіз, 



результати якого виклала в розділі 6 «Кореляційні взаємозв’язки кількісних 

ознак сортозразків сої (сс. 140-154). У вступній частині до цього розділу Анна 

Рибальченко посилається на досягнення авторитетних вчених, які 

підкреслювали про необхідність і одночасно складність вивчення 

взаємозв’язків між рослинами і умовами зовнішнього середовища. У своїй 

роботі авторка у природних умовах 2013-2015 років спробувала вивчити 

кореляційні зв’язки сої. Так за три роки було проведено вивчення 167 істотних 

кореляційних зв’язків з виявленням 47 найтісніших пар. 

Не буде перебільшенням щодо оцінки успішних результатів досліджень 

А. Рибальченко, якщо підкреслети, що їй вдалося виявити найбільш сильний 

зв’язок між такими ознаками як «урожайність – маса насіння з рослини», 

«урожайність – кількість бобів на рослині» і інших, оскільки аналогічні дані 

підтверджуються величиною урожаю з одиниці площі за умови проявлення 

старання і здібностей дисертантки. 

Шостий розділ своєї роботи А. Рибальченко спробувала доповнити 

структурою кореляційних зв’язків або, так званою «кореляційною плеядою», як 

рекомендує П.В. Терентьєв. Але через мінімальний об’єм і обмеженість 

інформації важко зробити певні висновки. 

Закінчується дисертаційна робота А. Рибальченко 7-м розділом (с. 155-

166) «Успадкування господарсько-цінних ознак гібридами першого та другого 

покоління сої», що засвідчує про бажання автора не тільки провести 

дослідження в межах зазначеної теми, а й застосувати гібридизацію з кращими 

зразками з метою отримання перспективного гібридного матеріалу. При цьому 

підбір пар для схрещування проводився за умови якої-небудь важливої ознаки. 

Наприклад (с. 157, табл. 7.1.) 11 комбінацій схрещування відрізнялись однією 

спільною ознакою (в даному випадку «тривалістю періоду вегетації»). За такою 

ж схемою були підібрані і варіанти схрещувань, але з іншими ознаками як маса 

насіння з 1 рослини (табл. 7.2.), кількість насіння з рослини (табл. 7.3.) і 

кількість бобів (табл. 7.4.). 

При цьому, слід сказати, що і сам розділ не дуже відповідає назві роботи. 

Не можна відмовлятись від результатів, якими продемонстрована авторкою 

спроба використати можливий ефект гетерозису та ступінь домінування ознак у 

гібридів сої в якості додаткового матеріалу. Висновки короткі за своїм змістом, 

як в цілому і 7-й розділ, оскільки в F1 проявляється як позитивний, так 

негативний гетерозис (с. 166, висновок 1). Все це свідчить про те, що створення 

нового сорту – це важка багаторічна складна праця, яка можлива за 

цілеспрямованої роботи. 

В даному випадку на вивчення була поставлена складна наукова тема, яка 

торкалась адаптації нових сортів. В процесі її освоєння відбулась певна 

переорієнтація в напрямках проведення досліджень в сторону селекції, завдяки 

наявності великої кількості сортозразків сої. Але тема не загубилась. На 

підставі вивчення даного матеріалу та аналізу результатів Анна Рибальченко 

цілком обґрунтовано рекомендує для селекції високоадаптивні сорти за 

тривалістю вегетаційного періоду такі як Білявка, Лада, Дені, ВНИИОЗ 76, 

створення яких відбулось практично в даному регіоні. 



 


