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КосенкО РосанИ ОлексаНлрiвни <<Iсторiя становлення та розвитку
гетерозисноi селекцiТ соняшнику в YKpaiHi (дру.а половина ХХ - початок
xxl сТ')>, поданУ на здобУття наукового ступеня кандидата iсторичних

наук за спецiальнiстю 07.00.07 - iсторiя науки й технiки

Акryальцiсть теми дисертацiйного дослiдження та iT звrязок iз
науковими програмами. Систематизацiя теоретичних i rrрактичних досягнень
на iсторичному шляху розвитку галузi мае важливе значення для подzшъшого
поступУ аграрноi держави, якою е УкраiЪа, сприяе вирiшенню проблеми
науково-методологiчного забезпечення з метою нарощування та повноцiнноi
реалiзацii бiологiчного потенцiалу культури - основних завданъ, якi покликана
вирiшувати селекцiя. На сr{асному етапi розвитку аграрноi науки практичне
використання гiбридноi селекцiт уможливило формування нових сегментiв
попитУ та споживання; створення гiбридiв соняшнику з рiзним
жирнокислотним складом олii розширило напрями диверсифiкацiТ, вiдкрило
шляхи iнтеграцii продукцii в переробку, надzIJIо можливiстъ для використання
iмпортозамiщення.

виходячи зi ск€}заного, дисертацiйне дослiдження Косенко Росани
олександрiвни е дiйсно актуztльним. I-{e пiдтверджуеться проведенням його на
ocHoBi тематичного плану науково-дослiдницькоТ проблематики Iнституту
icTopii аграрноi науки, * освiти i технiки Нацiональноi науковоi
сiлъськогосподарськоi бiблiотеки IlA,r{H i е складовою науковоi тематики
<<розробити науково_органiзацiйнi та концептуальнi основи становлення та
розвиткУ сiлъськоГосподарськоТ дослiдноi справи в YKpaiHi: теоретико-
методологiчнi, iсторико-науковознавчi, бiографiчнi та джерелознавчi аспекти
дослiдженнrD) (номер державноi ресстрацii 011U001207); <<Науково-
органiзаЦiйнi та реryлятивнi засади iнновацiйноi дiяльностi в системi аграрноТ
науки: теоретико-методологiчнi, i сторико-наукознавчi, apxiBHi,
бiобiблiографiчнi аспекти дослiдження) (номер державноi ресстрацii
0116ш02102).

ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв та ik
достовiрнiсть.,щисертацiйна робота е науковим дослiдженням, виконаним
особисто Р.о. Косенко, в якому розкрито авторсъкий пiдхiд до узагалънення та
об'ективного вiдтворення процесу становлення та розвитку гетерозисноt
селекцii сонrIшнику в ykpaiHi як важливот Складовоi icTopiT вiтчизнянот
аграрноТ науки.

HayKoBi положеннrI, теоретичнi та практичнi висновки, викладенi в
дисертацiТ, е достовiрними ,га наJIежним чином обцрунтованими. !ля цього
автором опрацьовано значну кiлькiсть документiв, наукових праць,



перlодичних видань з обраноi теми. Прiоритетне значення дослiдницею
надавалося документам, якi дозволяли всебiчно здiйснити аналiз розвитку
гетерозисноi селекцiТ соняшнику в УкраiЪi.

щослiдження базуеться на загальних принципах iсторизму та
об'ективностi, що скл€tли методологiчну основу роботи, сприrIли забезпеченню
HayKoBocTi та достовiрностi У висвiтленнi дослiджуваного процесу.
Використанi в роботi методи та iX поеднання уможливили проведеЕня
системноi i комплексноi науковоI розвiдки за темою дисертацii.

резулътати дослiджень автора, висновки, якi сформульованi в 9 пунктах,
одержанi в результатi наукових узаг€Lльнень квалiфiкованоi аналiтичноi роботи,
комплекСногО дослiдження icTopii становлення та розвитку однiеI з галузей
вiтчизнянот сiльськогосподарськот науки - гетерозиснот селекцii соняшнику в
YKpaiHi другоi lrоловини хх - початку XXI ст. На ocHoBi науково-iсторичного
аНаЛiЗУ, З'ЯСОВаНО ПеРеДУМови ii становJIення, виокремдено чинники, що сприrIли
iT розвитку. Визначено ocHoBHi HayKoBi здобутки вiтчизняних науково-дослiдних
установ i видатних науковцiв гаггузi.

Наукова новизна одержаних результатiв та повнота ii викладу в
опублiковаIIих працях. Щисертацiйна робота Косенко Росани олександрiвни
характеРизуетьсЯ науковоЮ новизноЮ та практичною спрямованiстю. Зокрема,
на увагУ заслугоВують TaKi здобутки автора: а) виконано iсторiографiчний
ан€ullз дlтератури за темою роботи та наукових нацрацювань; б) введено до
загuLлъного наукового обiry маловiдомi (35 справ, |4 описiв, 9 фондiв, 5
apxiBiB) та невiдОмi (матеРiаfiи особистих apxiBiB В.В. Бурлова, В.В. Кириченка,
н.м. Кутiщивоi) iсторичнi документи щодо дiяльностi галузевих вiтчизняних
науково-дослiднИх устанОв i вiдоМих селекцiонерiв соняшнику; в) розроблено
перiодиЗацiЮ основних iсторичних етапiв науково обrрунтованоi селекцii та
етапiВ становлення i розвиткУ гсС в Украiнi; г) встановлено piBeHb взаемодii
науки i держави на етапi становлення ГСС в YKpaiHi 1950_1979рр.;д) з'ясовано
внесок провiдних вiтчизняних селекцiонерiв В.Г. Вольфа, о.м. Ряботи,
А.д. Гуменюка, В.В. Бурлова, В.В. Кириченка у розвиток галузi; е) визначено
ocHoBHi здобутки науково-дослiдних установ у сферi гсС в УкраiЪi, що мають
теперiшНi назви: IнституТ олiйниХ культуР нААн, Iнститут рослинництва iM.
в.я Юр'ева нААн, Селекцiйно-генетичний iнститут-Нацiональний центр
насiннезнавства i сортовивченIuI.

За темою дисертацiТ опублiковано 10 наукових праць, серед яких: 4 -
HayKoBi cTaTTi у збiрках наукових праць, визначених МоН УкраiЪи фаховими
з iсторичних наук, 1 стаття у зарубiжному виданнi,
iндексуетъся наукометричними базами, 4 публiкацii
наукових конференцiй.

HaykoBi працi, опублiкованi автором одноосiбно, присвяченi окремим
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у

стаття у виданн1, що
збiрниках матерiалiв

положенням, викладеним у дисертацiТ.



змiсту дисертацiТ. У них вiдображенi
систематизованi у представленiй роботi.

Оцiнка змiсry дисертацiйноТ роботи, iT завершенiсть. .Щисертацiйна
робота склада€ться зi вступу, 4 роздiлiв. загаJтьних вистrоптriр стттл.т1\/вступу, 4 роздiлiв, загЕuIьних висновкiв, списку
викорисТаних джереЛ (268 найменувань) i 18 додаткiв; Загальний обсяг
дисертаЦii _ 2з7 cTopiHoK. обсяг основного тексту - 172 сторiнки.

у-дgдуцl дисертанткою розкрито актуальнiсть теми, зазначено зв'язок
роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання,
об'ект, предмет та методи дослiдження, встановлено хронологiчнi та
територiальнi межi, розкрито наукову новизну та практичне значення
одержаних результатiв, особистий внесок здобувача, апробацiю результатiв
дослiдження, публiкацii та структуру дисертацii.

У першопqv роздlл1 <<Сmан HayKoBoi' розробкu, duсерельна база mа
меmоdолоziчнi засаOu dослiduсення)) tIроведено iсторiографiчний аналiз
напрацювань попереднiх дослiдникiв, систематизовано джерельну бuзу,
обцрунтовано методологiчнi засади дисертацiйноi роботи. Виявлено,
систематизовано та проаналiзовано лiтературнi джерела, серед наявних
iсторичних праць видiлено кiлька основних груп за предметно-тематичним
принциПом. I-{e працi, що вiдтворюють: 1) розвиток наукових основ селекцiТ та
генетики; 2) внесок науково-дослiдних установ-центрiв селекцii соняшнику у
розвиток галузi; 3) становлення та розвиток г€шrузевот науковоi Думки у
KoHTeKcTi дiяльностi вiдомшГучених та iH.

АналiЗ iсторiографii за темою дослiдження засвiдчив, Що бiлъшiсть
науковиХ робiт, якi водНочаС становлять частину джерельноТ бази дисертацii,
н€шежить не iсторикам, а вченим-аграрiям. Працi вчених-аграрiiв головним
чином мiстять спецiалiзовану iнформацiю щодо теоретичних основ селекцiТ
соняшнику, наукових розробок, окреслення важливих для розвитку
агропромислового комплексу шляхiв ik rrрактичного використання й
удосконалення. Значна кiлькiсть опублiкованих матерiалiв стосуетъся, власне,
методiв, завданъ, напрямiв селекцiт соняшнику, окремих резулътатiв науково-
дослlдних установ, що проводили селекцiйну роботу . з кулътурою, а не
вiдтворення iсторичного процесу та еволюцii наукових поглядiв. Наявнi
матерiаЛи головНим чиноМ фрагменТарнО торкаються теми роботи. Здiйснений
iсторiогРафiчниЙ аналiз засвiдчив необхiднiсть комплексного дослiдження
вiтчизняНого науКовогО надбаннЯ з ГСС та icTopii iT становлення та розвитку.
Автором, Косенко Росаною олександрiвною, надано детальну характеристику
вiднайдених джерел. ix значна кiлькiсть свiдчить про проведення багаторiчного
та глибокого дослiдження.

У другоМу роздrлr <Gволюцiйна mеорiя zеmерозuсноi селекцii' соняulнuку))
висвiтлено розвиток бiологiчних, генетичних, селекцiйних знань, що сприяли

На пiдставi цього можна зробити висновок, Що публiкацii вiдповiдають
положення висновки, що



еволюцii гiбридноi селекцii, та здiйснено аналiз трансформацii культури в
об'скт господарського використання, сl^ласний piBeHb якоi став можливим
ЗаВДЯКИ ГСС, АВТОРОМ ВСТаНОВлено, що еволюцiйна теорiя гсс бере свiй
початоК з формУваннЯ перших уявленъ ассирiйцiв i вавилонцiв про стать i
запиленIUI у рослин ще за прадавнiх часiв. Вiдкриття й. Келuрейтера, К. Лiннея(ХVШ ст.), Г. Менделя, ч. Щарвiна (xlx ст.), послiдовнi практичнi
експериМентИ i теоретичнi дослiдження мiжвидовоТ гiбридизацii у рослин(хVпI-ХХ ст.) с ключоВими В icTopii еволюцii гiбридноi селекцii. з 1900-х рр.

теренах колишнього срср бу селекцiйнуlаФ avt,wгlcr^ 
^\,JlllllltlbulU UrLr 0УЛО започатковано селекцiйну роботу з

соняшником. ВеликиЙ внесок зробили в iT розвиток як визнанi спецiалiсти, що
безпосереднъо 

''рацювали 
з культурою (Б. к. енкен у XapKoBi, в. с. Пустовойт

у КраснОДаРi, е. м. ПлачеК у CapaToBi), так i вiдомi вченi-генетики (академiк
м, L Вавилов, дослiдник гетерозису М. В. Турбiн, учений в галузi вiддаленоТ
гiбридиЗацiТ ВсеСоюзногО iнституту рослинництв.а г. д. Карпеченко та iH.).

здiйснено аналiз трансформацiт культури сонrIшнику в об'ект
господаРськогО викорисТаннrI; показанО, Що створення гетерозисних гiбридiв
вiдкрило великi можливостi полiпшення культури, якi, у свою ч€рц,
розширили iT сферу застосування. Розроблено перiодизацiю використання
соIцшнИку яК антропоГенноТ кулътурИ: 1-й перiод (бл. IV-III тис. до н. е. -ХV ст,) викорисТанIШ В оригiналъному центрi походженнrI; II-й перiод
(початок XVI ст. - хVII ст.) - iнтродукцiя та аклiматизацiя в европi; III-й
перiоД (XVIII ст. - XIX ст.) - технологiчний (отримання олiТ з сонrIшнику
Щ.С. БоКаревиМ та ексшансiя'культурИ в рiзнi регiони); Iv-й перiод (ХХ ст. -
trоч, хК ст.) поглиблена переробка та диверсифiкацiя HoBi напрями
використання.

У третьому роздiлi кСmановлення zеmерозuсноi селекцit в сuсmемi
еволюцi|' Haykoarx основ селекцii соняu]нuкуll висвiтлено iсторiю введення в
культуру та етапи науково обцрунтованоi селекцiТ сонrIшнику як передумови
становлення ГСС, визначено piBeHb взаемодii (наука-Держава)> lg50_1g70-* рр.
У KoHTeKcTi станоВленнЯ гсс, узагaшьнено ocHoBHi резулътати наукових
дослiдженъ з ГСС впродовж 195о-|970-* рр., визначено етапи iT становленнrI.
становленню Гсс сприяли органiзацiя дослiдноi справи i'дiялъностi науково-
дослiдних установ, розвиток науки за кордоном та в колишнъому срср,
практичнi експерименти з гiбридизацiТ. Роботи з ГСС в 50-70-х рр. ХХ ст.
виконувалИ ВсесоюзниЙ науково-дослiдний селекцiйно-генетичний iнститут
iM. т. д. Лисенка, XapKiBcbKa Щержавна селекцiйна станцiя (з tg57 р.
УкраiЪсЪкий НЩI рослиннИцтва, селекцii i генетики УАСГН) та Украiнська
дослiдна станцiя олiйних кулътур внлоК (з 1977 р.).

Визначено ocHoBHi етапи становлення ГСс в Украiъi впродовж 1950-
1979 рр.: вивчення закономiрностi успадкування господарсько цiнних ознак за



рiзних умов вирощуваннrI у вегетативних та статевих гiбридiв; iдентифiкацiя у
соняшнику основних типiв стерильностi; пошук надiйних джерел ЦЧС;
розробка теоретичних основ ГСС; (1950-1968 рр.); отримання дiевого
механiзму створення гетерозисних гiбридiв соняшнику першого поколiння
завдяки використанню вiтчизняними вченими вiдкриттiв П.Леклерка i
М. KiHMaHa (196-1970 рр.); активiзацiя робiт зi створення гiбридiв,
продовження пошуку аJIьтернативних джерел LЦC (1971-1979 рр.).

У четвертому роздiлi <Розвumок zеmерозuсноi' селекцii' соняulнuку в YKpalHi
(80-mi рр. ХХ сm. - почаmок ХЮ сm,)> визначено ocHoBHi передумови й
iсторично-науковi перiоди розвитку ГСС; висвiтлено внесок у розвиток галузi
науково-дослiдних установ та HayKoBi здобутки вiдомих учених-селекцiонерiв;
запропоновано перiодизацiю становлення i розвитку ГСС в УкраiЪi;
встановлено практичне значення ГСС; шляхом опитування встановлено думку
фахiвцiв галузi щодо значимостi галузевих напрацювань, подiй, вiдкриттiв,
гtов'язаних з процесом становленнrI та розвитку ГСС в YKpaiHi.

Щисертанткою узагальнено результати роботи В.Г. Вольфа, О.М. Ряботи,
А.Д. Гуменюка, В.В. Бурлова, В.В. Кириченка - учених, якi зробили вагомий
внесок у вирiшення теоретичних i практичних завдань ГСС, створення та
ВиВЧення вихiдного матерiалу. iх HayKoBi здобутки сrтрияли подаJIьшому

роЗвитку галузi, збагатили ii та е науковим надбанням аграрноi науки.
Завдячуючи вченому, методисту, засновнику дослiдженъ В.Г. Вольфу,
вiтчизняна селекцiя соняшнику на гетерозис розпочала свое становлення як
принципово новий напРям у науцi; у{еним у 1960-х рр. було надано
обЦрунтування ефекту гетерозису, iдентифiковано ocHoBHi типи стерилъностi,
створено експериментальнi гiбриди та вихiдний матерiал для селекцii.

Запропоновано перiодизацiю iсторичного процесу становленнrI i розвитку
ГСС в YKpaTHi першоi половини ХХ - початку XXI ст., що включас шiсть
iсторично-наукових перiодiв. Основними напрямами ГСС на сучасному етапi с:

отримання високоi стабiльноI врожайностi гiбридiв першого гiбридного
поколiння та ik батькiвських компонентiв; селекцiя на технологiчнiстъ
(вирiвнянiсть за висотою, достиганнrIм; з тонким кошиком, що швидко висихае,
стiйкiсть рослин проти вилягання та обсипання); на -високий BMicT окремих
жирних кислот (олеiЪова, паJIьмiтинова, стеаринова, лiнолева); на
lrосухостiйкiсть та стiйкiсть до високих температур; на стiйкiсть до гербiцидiв;
на стiйкiсть до хвороб i шкiдникiв; селекцiя гiбридiв кондитерсъкого напряму
використання.

Роблячи висновок про основний змiст дисертацiйноi роботи, варто
вiдмiтити як позитивне, що у TeKcTi HEшIBHe критичне осмислення та висновки
при подачi кожного тематичного матерiалу. Робота виконана на високому
науково-методичному piBHi. Мета, завдання, об'скт i предмет чiтко визначенi.



Розділи дисертації лопчно пов' язані мІж собою, що свІДчить про 

глибокий комплексний підхід до розв'язання поставленої проблеми. 

Загальні висновки в достатній мірі відображають зміст роботи. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації, зауваження та дискусійні положення. Зміст автореферату 
. . ... 
вІДпоюдає основним положенням дисертацн. 

Надаючи позитивну оцінку науковому дослідженню Косенко Росани 

Олександрівни, за доцільне вважаємо висловити деяю зауваження та 

побажання: 

1. Слід було б обрати більш оптимальну структуру роботи, 
. . . . . . . 

дотримуватися принципу рІВномІрносТІ подачІ матерtалу в пІДроздшах. 

Зокрема, підрозділ 2.1, який містить лише 4 сторінки, можна об'єднати з 

підрозділом 2.2; у підрозділі 3.1 не доцільно видшяти підпункти 3.1.1 і 

3.1.2. 

2. Не коректно сформульовано завдання 9: «встановити думку 

фахівців галузі-учасників досліджуваного історичного процесу стосовно 

значення окремих напрацювань, подій, здобутків для становлення та 

розвитку ГСС». 

З. На мій погляд, висновки до розділів занадто розмиті (зокрема 

до розділу 4 с.162-165) і можуть бути викладені більш стисло без втрати 

сутІ висловленого. 

4. У додатку Б подано титульні сторінки архівних справ. Варто 

було б вказати, які дані або документи було залучено з цих справ, що ці 

дані допомогли встановити. І взагалі, краще висвітлити найважливіші 

документи справ, а не їх титульні сторінки. Додатки переобтяжені 

другорядною інформацією (с. 208, с. 227). 

Проте вищенаведені зауваження й побажання не зменшують наукової 

новизни та практичного значення здійсненого дисертаційного 

дослІДження. 

Загальний висновок про дисертаційну роботу, їі відповідність 

вимогам Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки 

У країни. Дисертація Косенко Росани Олександрівни є самостійною, 

ЦІшсною І завершеною науковою працею, виконаною на актуальну тему. 

Одержані в роботі науково обгрунтовані результати в сукупності 

забезпечують вирішення наукового завдання - проведення науково

історичного аналізу процесу становлення і розвитку гетерозисної селекції 

соняшнику (ГСС) в Україні другої половини ХХ - початку ХХІ ст. 

Виклад матеріалу в дисертаційній роботі послідовний і логічний. 



За змiстовим наповненням, структурою, новизною, важливiстю i глибиною
НаУКОВИХ РОЗробок дисертацiЙна робота <<Iсторiя становлення та розвитку
ГеТеРОЗисноi селекцii соняшнику в YKpaiHi (друга половина ХХ - початок
XXI СТ.)>> вiдповiдае вимогам кПорядку присудженнrI наукових ступенiв i
ПРИСВОення вченого звання старшого наукового спiвробiтника>>, затвердженим
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\Ъ 567 вiд 24 липня 201З р., чинним
ВИМОГаМ ДАК MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни до дисертацiй, якi подаються
ДО ЗаХИСТУ, а fi аВтор, Косенко Росана Олександрiвна, заслугову€ на
ПРИСВОСння наукового ступеня кандидата iсторичних наук за спецiалънiстю
07.00.07 - iсторiя науки й технiки.

Офiцiйний опонент
доцент кафедри географii, екологii
i методики навчання
ДВНЗ <<Переяслав-Хмельницъкий
державний педагогiчний унiверситет
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