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Були присутні:
-  з  кафедри  агротехнологій  та  ґрунтознавства  :  д. с.-г. н.,  професор,

завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Троценко В. І.; к. с.-г. н.,
доценг  Бутенко  А. О.;   к. с.-г. н.,   доценг  Глупак  З.   І.,   к. с.-г. н.,   доценг
Радченко М. В., к. с.-г. н., доцент Масіж І. М.;

-  з  кафедри  біотехнології  та  фітофармакології:  д. с.-г. н.,  професор,
завідувач  кафедри  біотехнологій  та  фітофармакологіі'  Подгаєцький  А. А.,
к. с.-г. н.,  доценг Ковалеішо В. М.,  д. с.-г. н.,  доцеігг Кравченко Н.  В.,  к. с.-
г. н.,   доцеш  дубовіпt  В.   І.,   к. с.-г. н.,  доцент  Крючко  Л.   В.,   аспіран'ги
Шаповал Р. М., Пархоменко І. І., дрозденко А. Ю„  Мухоїд Т. І.

-  з  кафедри  захисту  рослин  ім.  доцента  Мішньова  А.К.:  д. с.-г. н.,
професор,  завідувач  кафедри  захисту  рослші  ім.  доцента  Мішньова  А.К.
Власенко В. А., к. с.-г. н., старшй викладач Бакуменко О. М.;

-з кафедри садово-паркового господарства  к. с.-г. н. , старший викладач
Осьмачко О. М

-  з  кафедри  селекції  і  насіішицгва  ім.  М.д.  Гончарова:     к. с.-г. н.,
доцент Вфещагін І. В., к. с.-г. н.,  старішй викладач Собран І. В.

слухАJІи:
1.   доповідь   здобувача   Бутенко   Євгеніі.   ЮріЇвни   за   матеріалами

дисертаційної роботи: «Прояв господарсько-цінних ознак у сортів картоплі в
північно-східному  Лісостепу   України»,   поданої  на  здобутгя   наукового
ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю 201  «Агрономія» з галузі знань
20 - Акрарні науки та продовольство.

Тему дисертаційної роботи «Використаішя хімічних речовин для зміни
спадковості потомства беккросів міжвидових гібридів картоітлі» затверджено
на       засіданні       Вченої       ради       факультету       Агротехнологій       та
прщ.одокористування    (іротокол    №    3    від    18     жовтня    2017р.)    та



перезатверджено зміну теми на «Прояв господарсько-цінних ознак у сортів
картоплі в північно-східному Лісостепу Украі.ни» на засіданні ВченоЇ ради
факультету  Акротехнологій  та  природокористування  (протокол  № 10  від
20 травня  2020 р.).   Науковим  керівником  затверджена  д. с.-г.  н.,  доцент
Кравченко Наталія Волод"ирівна (іротокол № 10 від 16 квітня 2021 р.).

2. Запигання до здобувача.
Запитання по темі дисертації ставили:
д. с.-г. н., професор, Троценко В. І., д. с.-г. н., професор Власенко В.А.,

д. с,-г. н., професор Подгаєщкий А.  А., к. с.-г. н,, доценг Коваленко В.  М.,
к. с.-г. н.,  доцеm  дубовик  В.І.,  к. с.-г. н.,  доцеіп  Крючю  Л.  В.,  к. с.-г. н.,
старшй викладач Бакуменко О.М., к. с.-г. н., старший викладач Осьмачко О.
М., к. с.-г. н., доцент Верещагін І. В., к. с.-г. н., старший викладач СОбран І.
В., к. с.-г. н., доцент Глупак З. І., к. с.-г. н., доцент Радченко М. В.

З. Виступи за темою роботи, що обговорювалась:
д. с.-г. н., професор, Троценко В. І., д. с.-г. н., професор Власенко В.А.,

к. с.-г. н.,  доцеіп  Глупак  З.  І.;  к. с.-г. н.,  доцент  Радченко М. В.,  к. с.-г. н„
доцент  КОваленко  В.  М.,  к. с.-г. н.,  доцеш дубовик В.І.,  к. с.-г. н.,  доцеш
Крючко   Л.   В.,   к. с.-г. н.,   старший  викладач  Бакуменко  О.М.,   к. с.-г. н.,
старшй викладач Осьмачко О. М.

Рецензенти:  д. с.-г. н.,  професор  Троценко В. І.;  д. с.-г. н.,  крофесор
Власенко В.А.

ухвАлили:
висновок

про  наукову новизну,  теоретичне та кракгичне значення результатів
дисфтації  аспірангки  кафедри  біотехнології  та  фітофармакології  Бутенко
ЄвгніЇ ЮріЇвни на тему «Прояв господарсько-цінних ознак у сортів картоплі
в  північно-східному  Лісостепу  Україші»,  поданої  на  здобутгя  наукового
ступеня   докгора      філософі.і.   з   галузі   знань   20   -   Акрарні   науки   та
продовольство за спеціальніс'ію 201 «Акрономія».

1.        Актуальність   теми.    Споживачі,    перфобна   щ]омисловіс'гь
постійно  вимагають  поліішіення  наявшпL  та  появи  нових  ознак  у  сортів
картоші. У 70-і роки минулого столітгя достатньою була наявність у сортів
20-30 господарських ознак, а нині їх повинно бути близько 50-и. Викладене
вимагало перебудови скратегіЇ і такгики селекціЇ культури. Ще до недавнього
часу вона була скрямована на підвищешя в сортів     прояву показншсів, а на
нинішньому  етапі  вимагається  не  лише  високе  виражешя господарських
ознак,  але  й  високий  адаппшшй  потенціал  Їх  реаjіізаціі.,  що  стабілізує
виробнищво' картоплі. А тому, досліження з визначення іірояву основшіх
господарсько-ціЕіних   ознак   селекційних   сортів   картоітлі   в   спещфічних
умовах північно-схішого Лісостепу Украі.ни є акгуальним.

2. Зв'язок роботи з Е[ауковііми програмамі], планамн, темами.
дослідження за темою дисертаційної роботи виконано   в Сумському

націона7іьному  агарному  університеті  МОН  УкраЇш  вгродовж  2018-2020
років згідно і3 завданням НдР: «Теоретичні та іракгичні основи створення і



використаііня вихідцого селекційного матфіалу картоплі з інкрокресованими
генами» (номер державної реєстрації о 116U007237) на 2016-2020 рр.

3.     Наукова  нові]зна  отриманпх  результатів.  Уперше  в  умовах
північно-східного Лісостепу Укра.і.ни визначено потеіщіал селекційних сортів
різних круп стиглості за проявом основних господарсько-цінних ознак, вплш
на  його  реалізацію  окремих  та  комплексу  зовнішніх  чинників,  виявлена
варіабельність  виражеііня  показників,  величин  та  напрямів  кореляційних
за]іежностей   між   окремими   ознаками.   Набуло   подальшого   розвигку:
використання  показників,  які  доповшоють  харакгеристику  співвідношення
загальної кількості бульб у гнізді та товарних (індекс кількості бульб) та маси
товарних бульб і всіх (індекс маси бульб); специфічність реалізації контроjпо
ознак  залежно  від  зовнішніх  чшіЕіиків;  можливість  поєдііашя  у  окремих
зразків високого та стабільного вираження показників.

4.  Теоретіічне  та  цржгиtіне  значеііня  результатів  дисертаціЇ  У
дисертаційній роботі наведено нове теоретичне узагальнення та практичне
вирішення   важлішоЇ   проблеми  -  визначення   норми  реакціі'   генотипів
селекційшх сортів картоплі на специфічні умови вирощування в північно-
східцому Лісостепу УкраЇни за кродукгивніс'ію та 1-і' складовими, столовими
якостями бульб, умістом крохмалю у бульбах та виходом його в перерахунку
на рослину. Виявлені високі кореляційні залежності між окремими ознаками,
що дозволить підвищити ефекгивність селекційного іроцесу. Виділені сорти
з  високим та відносно  стабільним  вираженням  показників,  що  дозволить
підвщиги  ефекпшніс'[ь  гіланування  селеіщійноі. роботи.  достовірність  та
істотність отримашх даних підтвердкена статистичним їх обробітком.

5. Впкористашя результатів робо". Основні елеменги досліджень
пройшли виробничу перевірку та впроваджені в господарстві ЧерніговськоЇ
області    ПрАТ    НВО    «Чернігівеліткартоішя»    і    використовуються    в
селекційному   кроцесі   на   високу   продуюивність:    Фотинія,    Щедрик;
багатобульбовістю:        Фотинія,       Курас,        Хортиця       і        Челенджер;
великобульбовістю:    Іванківська    раЕшя,    Містерія;        високим    умістом
крохмалю:  Рів'фа,  Палац,  Вольюмія,  Ікарус,  Сарая,  Міранда  і  Фонгане;
високою    консистенцією    бульб:    Палащ    Курас    і    Таурас;    значною
борошнистістю бульб: Курас, Ікарус і лілея; слабкою водянистістю: Фортус і
Оркестра;  сильною  розварюваністю    бульб  -  Лаурж;  приємним  запахом
бульб: Володарка і Палац; слабким потемнішіям варених бугіьб - Ньютон;
високими смаковими якостяші бульб -Щедрик.

6.  Особііста  участь  автора  в  одержанні  наукових  та  пракгичних
результатів,  що  викладені  в  дисертаційній  роботі  «Прояв  господарсько-
цішшх ознак у сортів картоплі в північно-східіому Лісостепу Украі.ни».

дисфтаційна    робота    виконана    на    кафедрі    біотехнологіЇ    та
фітофармакології,  науковий  керівшшс  д. с.-г.  н.,  доценг  Кравченко  Наталія
Волод"ирівна.

Розглянувши звіт  подібності  щодо  перевірки  на  плагіат,  рецензенги
дійшли  висновку,  що  дисертаційна  робота  Бутенко  Євгені.і.  ЮріЇвни  є
результатом   самостійних  досліjщень  здобувача  і  не  містить   елементів
плагіату та запозичень.  ВикористаЕh ідеЇ, результати і тексти ііших авторів
мають посилання на відповідні щкрела.



7. Перслік публікацій за темою днсертаіііЇ і3 зазначенням особистого
внеску здобувача.

За результатами досліджеііь опубліковано  16 наукових праць,  у тому
числі  4 статті  у  наукових  фахових  видашіях  та  1   статгя  у  періодичних
наукових виданнях ішшх держав, які входять до ОЕСР та/або Європейського
Союзу),  1 1 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Статгі у наукових фаховііх внданнях УкраЇни:
1.      Пощаєщкій  А.,  Кравченко  Н.,  Гнітещкий  М.,  Бутенко  Є.,

Подгаєцький    Ан.    Використання   показників    д]ія   визначення   впливу
метеорологічних чиншжів на врожайність та ішші ознаки картоіші.  Вісник
Львівського   НАУ.   Сфія   «Агрономія».   2018.   №22(1).   С.   80-87.      /ЗО%
авторства: ідея, отримання результатів, аналіз ЇХ, нап:uсання статті)

2.       Кравченко Н. В.,   Бутенко Є. Ю.,  Києнко З. Б.,   СобранВ. М.
Реакція дуже ранніх та рашіьостиглих  сортів  картоплі  на зовнііпні умови
північно-східного  Лісостепу  Україіш  за  продукгивністю.  Вісник  СНАУ.
Серія  «Аірономія  і  біологія»  3  (41).  2020.  С.  3-7.  Ґ#5%  о6mорсибсr..  j.dєя,
отримання результатів, ансUііз ЇХ та узагальнення, напшання статті)

3,       Кравченко Н. В., Подгаєщкий А. А., Бутенко Є. Ю. Потенціал
сортів  картоплі  за  стоjіовими  якостями  бульб  за  викробування  в  умовах
північно-східного   Лісостепу   Україш.   Вісник   СНАУ.   Сер.   «Біологія  та
акрономія».      2021.   -   Віп.№   1   (43)   .   С.26-36.   Ґ50%  о6mорсm6а..   о;tалj.з
літерат)рнuх даних виконання експершенту, аналіз та узагальнення даних,
написання статті)

4.       Подгаєщкий   А.   А.,   Кравченко   Н.   В.,   Бутенко   Є.   Ю.
Харакгфистика сортів картоплі за водянистіс'ію бульб в умовах північно-
східного    Лісостепу    України.     Таврійський    науковий    вісник.     Серія:
Сільськогосподарські науки / Херсонський державшй аграрно-економічшй
університет, Херсон : Видавничий дім «Геjіьветика», 2021. Вип.  120.  С.  125-
1З1. (50% авторства: аналіз літературнш даних виконання експершенту,
аналіз та узагсuіьнення даних, написання статті

Статті в закордонннх виданнях:
1.        Кгаvсhепkо  N.,  Podgaetsky  А.,  Butenko  Е.  Dагkепіпg  of cooked

tuЬегs  of potato  vагіеtіеs  fог  tests  іп the  conditionS  of the  поґth-еаStеm  Fогеst
Steppe   of  Ukгаіпе   іпtеmаtіопаl   independent   scientific   joumal   КаzіmіегZа
Wielkiego    34,    Кгаk6w,    RZeczpospolita   Роlskа,    №29    2021.-Р.3-8.    /30%
авторства: отримання реvльтатів, аналіз "ґх, натюа"ня статті)

Тезіі науковш доповідей:
1.       Подгаєцький    А.    А.,    Бутенко    Є.    Ю.,    Федченко    С.    С.

Продуюивніс'[ь ранніх та дуже ранніх сортів картоплі в умовах північно-
східного  Лісостеііу  Украі.ш.  Матеріали  Міжнародної  науково-пракгичної
конференціЇ «Гончарівські чшання», присвяченоЇ 90-річчю з дня народкенш
докгора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи дем'яшовича, 24-25 кравня
2019    р.    Суми:    СНАУ,    2019.    С.     130-131.     /30%    оGmорсиба..    а#@7.з
літературних джерел, отршання рекультатів, ансVііз їх, написання тез).



2.       Подгаєцький А. А., Бутенко Є. Ю., Палінчак В. О. Середня маса
однієі.  бульби  поміж    ранніх  та  дуже  ранніх  сортів  картоплі  в  умовах
північно-східного  Лісостепу   УкраЇни.   Матеріали  Міжнародно1.  науково-
пракгичноЇ конференціЇ «Гончарівські чигання», присвяченоЇ 90-річчю з дня
народження доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи дем'яновича,
24-25  травня 2019 р.  Суми:  СНАУ,  2019.  С.  131-132.  /30% о6иорсm6о..  z.Оєя,
отрима"я результатів, аналіз -їх, напмсання тез).

3.       Подгаєцький  А.  А.,  Бутеііко  Є.  Ю.,  Рибаjіко  А.  В.  Кількість
бульб у гнізді серед ранніх та дуже ранніх сортів картоплі в умовах північно-
східного  Лісостепу  УкраЇни.  Матеріали  Міжнародно.і.  науково-пракгичноЇ
конференці1. «ГОнчарівські читання», присвяченоЇ 90-річчю з дня народження
доктора с.-г. наук, професора Гончарова Мшотіи дем'яновича, 24-25 травня
2019    р.     Суми:     СНАУ,    2019.     С.     131-132.     /3j%    о6mорсибсr,.    с}#сZді3
літературних джерел, отримання резу]іьтатів, аналіз Їх, натсання тез).

5.       Подгаєщкий  А.  А.,  Бутенко  Є.  Ю.,  Лаптур  Я.  Ю.  Реалізація
генетишого потенціалу сортів картоплі за бульбоутворюючою здатністю в
умовах  північно-східного  Лісостепу  Україш.   htemational  sсіепtіfісS   and
ргасtісаl  сопfегепсе  Торіса1  issues    of Memods  of teaching  паtuгsl  Sсіепсеs.
LuЬ1іп,  Роlапd,  DесеmЬег  27-28.  2019.  Р.  26-29.  /ЗО%  обmорсиt;сr..  с7іfаLп;.з  иа

узагальнення   літературних   даних,   отримання   результатів,   анстіз   Їх,
напша"ятез).

6.       Подгаєщ,кий   А.А.,    Бутенко    Є.Ю.    Продуктіmніс`іь    сортів
ккртоплі    в    умовах    північно-східного    Лісостепу    УкраЇни.    Матеріали
ВсеукраЇнськоЇ студешсько.і. науковоЇ конференціЇ -(11-15  листопада 2019
р.).  ~  С:умш>  2019.  С.342.  (35%  авторства:  ідея,  отрuма:ння  реvльтатів,
аналіз .ї*, написання тез).

7.       Подгаєцькій  А.  А.,  Бутенко  Є.  Ю.,  Лапгур  Я.  В.  Реалізація
генетичного потенціалу сортів картоплі за бульбоутворюючою здатніс'по в
умовах   північно-схішого   Лісостепу   УкраЇни.   Intemational   scientific   and
ргасtісаl  сопfегепсе  «Торіса1  issues  of methods  of teaching паtuгаl  sсіепсеs»  :
сопfегепсе    ргосееdіпgs,    DесеmЬег    27-28,     2019.     LuЬlіп    Р.26-29.     Ґ30%
авторства: отримання результатів, аналіз .Їх, нап:шання тез).

8.      Бутенко Е. Ю., Шаповал Р. М., Пархоменко И. И., Подгаецький
А. А. Продуктивність сортів картоплі в умовах північно-східного Лісостепу
України,  VII Междункродная научно-ікрактическая   конферещія "Dупаmісs
of the development of  wогd Sсіепсе»18-20 марта 2020. Wапkuwег, Капаdа ~ Р.
2g0-Z88. (50% авторства: отримання результатів, анстіз Dt, написання тез)

9.       Кравченко   Н.    В.,   Бутенко   Є.    Ю.,   Подгаєщ,юzй   А.    А.
Продуктивність  дуже  ранніх  та  ранньостшлих  сортів  картоплі  в  умовах
північно-схіщого   Лісостепу  УкраїЕіи.  IV  scientific  and ргасtісаl  сопfегепсе,
12-16   оktоdег  2020,   Stосhоlm.   SWеdеп:   Іпtеgгаtіоп  of  scientific  Ьаsеs   into
ркаіf :kЇєе. Р . 25-2] .  (3 5% авторства: анстіз літературних джерел, отримання
результатів, ансuііз Їх, наїшсання тез).

10.     Кравченю Н. В., Бутенко Є. Ю., Метіута Г. В., Шаповш Р. М.
Реалізаіdя  кродуюішності    в  середньостшлих  сортів  картоплі  в  умовах
північно-східіюго   Лісостепу  Украі.ни.   Матеріали  Міжнкродюї  науково-
практично.і. конференціЇ «Гончарівські чигання», присвяченоЇ 92-річчю з дня



народження доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи дем'яновича,
25  травня  2021   р.   Суми:   СНАУ,   2021.   С.   39-40.   /Зj%  а6mорсm6сr..   z.Оея,
отримання результатів, аналіз .Їх, написання тез).

11.     Кравченко Н. В. Бутенко Є. Ю., Моренець А. О., Номировський
М.  О. Норма реакціі. генотипів картоплі різної стш`лості на вирощувашія в
умовах   північно-східного   Лісостепу   України.   Матеріали   Міжнародної
науюво-крактичноЇ  конференціЇ  «Гончарівські  чигання»,  присвяченоЇ  92-
річчю з дня народжешя доктора с.-г.  наук,  крофесора Гончарова Миколи
дем'яновича,   25   травш   2021   р.   Суми:   СНАУ,   2021.   С.   41-42.   /3j%
авторства: отримання результатів, аноиііз ЇХ, наrшсання тез).

ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота Бутенко Євгеніі. Юріївни «Прояв
господарсько-цінних ознак у сортів картоплі в північно-східному Лісостепу
УкраЇни», подана на здобуття ступеня доюора філософіЇ, за своЇм науковим
рівнем   та   пра]«ишою   цінністю,   змістом   та   оформлешіям   повністю
відповідає  вимогам  іш.9,   10,   11   «Порядку  іроведення  експерименгу  з
присуджешія   ступеня   доктора   філософі.і.»,   затвердженому   постановою
Кабінету  Мініс'ірів  УкраЇни  від  6 березня  2019  р.  №   167,  та  відіювідає
наірямку  наукового  дослідження  освітньо-науковоЇ  іроірами  СНАУ  зі
спеціальності 201 «Аірономія».

РЕКОМЕНдУВАТИ дисертаційну роботу «Прояв господарсько-цінних
ознак  у  сортів  картоплі  в  північно-східному  Лісостепу  України»,  подану
Бугенко  Євгенією  Юрі.і.вною  на  здобуття  ступеня  дошора  філософії  зі
спеціальності 201 «Акрономія» до захисту.

Рецензенти:

д. с. г.-н, професор,
завідувач кафедри захисту рослші
ім, доценга Мішньова А.К.

д. с. г.-н, професор,
завідувач кафедри  агротехнологій
та ірунтознавства

Головуючий на засіданні
д. с. г.-н, професор,
завідувач кафедри  біотехнологіі.
та фітофармакології ---':.-_.:.-

/
подаєщкий А. А.


