


доступністю та кількістю амінокислот, особливо метіоніну та триптофану, 

переважає інші бобові, що обумовлює її важливе значення у харчовій 

промисловості. 

В Україні нут переважно вирощують на півдні країни, але в останні роки 

площі посівів значно розширилися й у центральних та північних регіонах.  

Селекція нових сортів та розширення посівних площ нуту обумовлює 

необхідність селекції ефективних штамів Mesorhizobium ciceri та дослідження 

особливостей симбіотичних взаємовідносин рослин з ризобіями. Застосування 

високоефективних бульбочкових бактерій нуту у технологіях вирощування даної 

культури сприятиме реалізації симбіотичного потенціалу рослин, підвищенню 

стійкості до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов та зростанню 

урожайності. 

Дисертація виконана в секторі колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів 

лабораторії фізіології мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН у відповідності з ПНД 

НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016–2020 рр. в межах 

виконання завдань: 07.00.03.04.П Дослідити мікробно-рослинні взаємодії в 

агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій (ДР №0116U003072), 

07.00.03.10.ПШф Пошук нових штамів азотфіксувальних мікроорганізмів та 

поповнення ними фондів колекції (ДР № 0118U003499); 07.00.03.13.ПШф 

Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичної системи: 

бактерії роду Mesorhizobium – бобові рослини (ДР № 0119U100193); 

07.00.03.14.ПШф Дослідити властивості бактерій роду Mesorhizobium – 

ефективних мікросимбіонтів рослин нуту (ДР № 0120U100345). 

 

1. Наукова новизна досліджень та отриманих результатів. 

Уперше показано, що популяції бульбочкових бактерій нуту в ґрунтах 

України гетерогенні й включають ризобії, які розрізняються між собою за 

швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними та фізіолого-

біохімічними ознаками. 



Селекціоновано новий ефективний штам M. ciceri ND-64, комплементарний 

до більшості сортів нуту української селекції: Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, 

Тріумф та Пам'ять. 

Уперше вивчено в динаміці показники активності симбіотичної системи 

M. ciceri – Cicer arietinum в зоні Полісся за відсутності в ґрунті аборигенної 

популяції та встановлено, що інокуляція насіння активним штамом M. ciceri ND-

64 сприяє ранньому формуванню (10-14 доба) та тривалому функціонуванню (73 

доби) симбіотичного апарату. 

Показано здатність бактерій M. ciceri ND-64 до активного синтезу 

позаклітинних ауксинів: індол-3-оцтової кислоти, індол-3-оцтової кислоти 

гідразиду, індол-3-масляної кислоти та індол-3-карбінолу. 

Вперше вивчено серологічну спорідненість бульбочкових бактерій нуту та 

їх конкурентоздатність на початковому етапі формування місцевої популяції 

ризобій у зоні Полісся. 

Показано, що новий ефективний штам M. ciceri ND-64 забезпечує 

підвищення урожайності нуту в зонах Полісся та Лісостепу України, за 

відсутності популяції ризобій цієї культури в ґрунті, та у зоні Степу на фоні 

активної аборигенної популяції. 

 

2. Теоретичне значення отриманих результатів.  

Науково обґрунтовано необхідність добору ефективних штамів M. ciceri до 

сортів нуту для більш повної реалізації симбіотичного потенціалу та підвищення 

продуктивності рослин. 

Розширено уявлення про вплив інокуляції насіння нуту новим ефективним 

штамом M. ciceri ND-64 на раннє утворення та ефективне функціонування 

симбіозу з рослинами нуту у зоні Полісся.  

Розширено знання про здатність штамів M. ciceri до синтезу біологічно 

активних речовин фітогормональної природи. 

Сформовано уявлення про можливість застосування M. ciceri з хімічними 

протруйниками.  



Отримані результати поглиблюють базові засади інокуляції насіння бобових 

культур. 

 

3. Практичне значення отриманих результатів. 

Одержано і захищено патентом України новий ефективний штам M. ciceri 

ND-64, що характеризується вірулентністю, конкурентоздатністю, високою 

симбіотичною та фітогомональною активністю і забезпечує підвищення 

урожайності сучасних сортів нуту української селекції на 17-37 % за вирощування 

в агроценозах Полісся та Степу України.  

Зазначений штам пройшов виробниче випробування в Лісостеповій зоні у 

ПП «Дапринда» (Кіровоградська область) на площі 8 га, при цьому приріст 

урожайності склав 0,48 т/га або 26 % у порівнянні з контрольним варіантом. 

Пропонується його використання для передпосівної інокуляції нуту. 

 

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Робота виконана на належному науково-методичному рівні з використанням 

сучасних методів дослідження (мікроскопічних, спектрофотометричних, газово-

хроматографічних, високоефективної рідинної хроматографії). 

Одержані експериментальні дані є достовірними, що підтверджується 

використанням інструментальних методів досліджень та математично-

статистичної обробки за допомогою програмного пакету Microsoft Excel.  

Усі експериментальні дослідження проведені О. В. Логошою особисто. 

Наукові положення, висновки і пропозиції виробництву аргументовані 

результатами власних експериментальних даних, узгоджуються з метою та 

завданнями роботи. 

Результати польових дослідів одержані протягом трьох років та 

підтверджені за виробничих умов. Отримані дані належним чином документовані. 

Анотація відповідає змісту дисертаційної роботи. 



5. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. 

Результати дослідження висвітлені в 15 друкованих працях: 7 статей (5 – у 

фахових наукових виданнях України, 2 – у періодичних іноземних наукових 

виданнях, що включено до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of 

Science), 8 тез доповідей у збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних 

конференцій. Опубліковані роботи повною мірою висвітлюють отримані 

експериментальні дані і висновки дисертації.  

Список публікацій за темою дисертації: 

Статті у наукових фахових виданнях України:  

1. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Романова І. М., Усманова Т. О., 

Бушулян О. В. Новий штам Mesorhizobium sp. 1 та його вплив на структурні 

показники врожаю нуту сорту Скарб. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. 

Вип. 27. С. 40–44. (Здобувачем проведено аналітичну селекцію бульбочкових 

бактерій нуту, досліджено культуральні властивості отриманих ізолятів, 

визначено структурні показників урожаю рослин та здійснено статистичну 

обробку отриманих результатів, підготовлено статтю до друку). 

2. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Стрекалов В. М. 

Характеристика властивостей бульбочкових бактерій нуту, поширених в 

агроценозах Лісостепової та Степової зон України. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 21–28. (Здобувачем досліджено культурально-

морфологічні та фізіолого-біохімічні ознаки нових штамів ризобій нуту, 

визначено кількість, масу бульбочок та їх нітрогеназну активність, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено статтю до друку). 

3. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Ефективність 

бактеризації насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri. Вісник 

аграрної науки. 2019. № 10. С. 32–36. (Здобувачем визначено кількість та масу 

бульбочок рослин нуту сорту Скарб вирощених в зоні Полісся та Степу України, 

обраховано структурні показники урожаю рослин, проведено статистичну 

обробку отриманих результатів, підготовлено статтю до друку). 



4. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Халеп Ю. М. Економічна та 

біоенергетична ефективність бактеризації нуту штамом Mesorhizobium cicerі ND-

64. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 64–71. (Здобувачем 

проведено трирічні дослідження з визначення показників симбіотичної 

активності штамів M. cicerі, структурних показників та урожайності рослин, 

проведено статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено статтю 

до друку). 

5. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Волкова І. В., Усманова Т. О. Штам 

Mesorhizobium cicerі ND-64 – ефективний мікросимбіонт нуту сучасних сортів. 

Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. В. 32. С. 3–17. (Здобувачем вивчено 

симбіотичну активність штамів роду Mesorhizobium за інокуляції насіння нуту 

шести сортів в умовах Степу та Полісся України, обраховано структурні 

показники та урожайність рослин, досліджено серологічні властивості 

бульбочкових бактерій нуту, визначено вплив нового ефективного штаму на 

активність фотосинтезу, його конкурентоспроможність, проведено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено статтю до друку). 

Статті у наукових фахових виданнях Румунії та Австралії, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science 

6. Lohosha O., Vorobei Y. Dynamics of formation and functioning of 

legume-rhizobial symbiosis Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum. Australian 

Journal of Crop Science. 2021. I. 15(01). P. 129–136. (Здобувачем вивчено динаміку 

формування та функціонування симбіотичної системи Mesorhizobium ciceri – 

Cicer arietinum, проведено обрахунок урожайності рослин, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено статтю до друку). 

7.  Lohosha O., Vorobei Y. Usmanova T. Mesorhizobium cicerі ND-64 – 

highly efficient symbiont of chickpea plants, cultivated in Polissia and Steppe zone of 

Ukraine. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2021. T. XXVII. I. 1, 

2021. P. 55–58. (Здобувачем вивчено симбіотичну активність штамів M. ciceri в 

умовах Полісся та Степу України, визначено вплив інокуляції насіння нуту новими 

штамами M. ciceri на структурні показники та урожайності рослин сорту 



Скарб протягом двох років, здійснено статистичну обробку отриманих 

результатів, підготовлено статтю до друку). 

 

Тези доповідей та матеріали конференцій, з’їздів: 

8. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Романова І. М. Селекція бульбочкових 

бактерій нуту. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: 

матеріали ХІІ наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів, 24–25 жовтня). 

Чернігів, 2017. С. 34–35. (Здобувачем проведено аналітичну селекцію 

бульбочкових бактерій нуту, досліджено культуральні та фізіолого-біохімічні 

властивості отриманих ізолятів, підготовлено матеріали до друку). 

9. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Романова І. М., Бушулян О. В. 

Симбіотичні властивості нового штаму бульбочкових бактерій нуту. 

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІІІ 

наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів, 24–25 жовтня). Чернігів, 2018. 

С.50–52. (Здобувачем вивчено культурально-морфологічні ознаки нових штамів 

ризобій нуту, визначено показники симбіотичної активності штамів, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено матеріали до 

друку). 

10. Логоша О. В. Вплив нового штаму Mesorhizobium sp. 1 на 

продуктивність нуту сорту Скарб. Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України: теорія, практика, інновації: матеріали VIІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених (с. Оброшине, 6 листопада). 

Львів, 2018. С. 36–37. (Здобувачем визначено вплив нового штаму на 

продуктивність рослин нуту, здійснено статистичну обробку отриманих 

результатів, підготовлено матеріали до друку). 

11. Логоша О. В. Воробей Ю. О. Physiological and biochemical properties of 

chickpea nodule bacteria with different growth rates. Biopolymers & Cell: збірник тез 

доповідей ХІІI Всеукраїнської конференції молодих дослідників (м. Київ, 22–25 

травня). Київ, 2019. Вип. 35. Т. 5. С. 403. (Здобувачем вивчено культурально-



морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості нових штамів ризобій нуту, 

підготовлено тези доповіді до друку). 

12. Логоша О. В. Воробей Ю. О. Усманова Т. О. Новий штам 

Mesorhizobium cicerі – ефективний мікросимбіонт нуту. Актуальні питання 

сільськогосподарської мікробіології: збірник тез доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернігів, 4–5 вересня). Чернігів, 

2019. С. 64–66. (Здобувачем визначено вплив нового ефективного штаму M. cicerі 

на підвищення симбіотичних показників та урожайність рослин нуту, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено тези доповіді до 

друку). 

13. Логоша О., Воробей Ю., Усманова Т. Ефективність передпосівної 

бактеризації насіння при вирощуванні нуту в зоні Полісся та Степу України. 

Сталий розвиток – стан та перспективи: збірник тез міжнародного наукового 

симпозіуму (м. Львів-Славське, 12–15 лютого), Львів, 2020. С. 79–81. (Здобувачем 

вивчено симбіотичну активність нового штаму, визначено його вплив на 

підвищення структурних показників та урожайності рослин, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено тези доповіді до 

друку). 

14. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О., Халеп Ю. М. 

Економічна та біоенергетична ефективність бактеризації насіння за вирощування 

нуту в зоні Полісся України. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському 

виробництві: матеріали ХІV наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів 

27–28 жовтня). Чернігів, 2020. С.188–190. (Здобувачем проведено обрахунок 

структурних показників та урожайності рослин, здійснено статистичну 

обробку отриманих результатів, підготовлено матеріали до друку). 

15. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Вплив штаму 

Mesorhizobium cicerі ND-64 – продуценту речовин ауксинової природи на 

динаміку формування та функціонування симбіотичної системи нуту. Сталий 

розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування: збірник матеріалів 6-го Міжнародного молодіжного 



конгресу (м. Львів, 9–10 лютого). Львів, 2021. C. 158. (Здобувачем проведено 

вивчення показників симбіотичної активності штамів M. cicerі в динаміці, 

лабораторні досліди з визначення ауксинової активності нового штаму, 

здійснено статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено 

матеріали до друку). 

Співавтори опублікованих праць не претендують на результати 

досліджень. 

 

6. Апробація результатів дисертації.  

Матеріали роботи були представлені на звітних сесіях Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН; 

ХІІ науковій конференції молодих вчених "Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві" (Чернігів, 24–25 жовтня 2017 року); ХІІІ 

науковій конференції молодих вчених "Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві" (Чернігів, 24–25 жовтня 2018 року); VIІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених "Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України: теорія, практика, інновації", 

(Оброшине, 6 листопада 2018 року); ХІІI Всеукраїнській конференції молодих 

дослідників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (Київ, 22–25 

травня 2019 року); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

"Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології" (Чернігів, 4–5 вересня 

2019 року); ІІ Міжнародному науковому симпозіумі SDEV‘2020 "Сталий розвиток 

– стан та перспективи" (Львів-Славське, 12–15 лютого 2020 року); ХІV науковій 

конференції молодих вчених "Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському 

виробництві" (Чернігів, 27–28 жовтня 2020 року); 6-му Міжнародному 

молодіжному конгресі "Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування" (Львів, 9–10 лютого 2021 

року).  

 



7. Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.  

На підставі розгляду дисертації, наукових публікацій, у яких висвітлено 

основні наукові результати дисертації, а також за результатами засідання 

фахового семінару (протокол №2 від 17 березня 2021 р.) встановлено, що 

дисертаційна робота характеризується логічною послідовністю, завершеністю 

викладу матеріалів, чітким формулюванням основних наукових положень та 

висновків, що висвітлюють актуальну тему і мають вагоме теоретичне та 

практичне значення для галузі «Аграрні науки та продовольство».  

Дисертація Логоши Ольги Володимирівни за темою: «Особливості 

симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в 

агроценозах Полісся та Степу України» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, виконаною здобувачем особисто. Робота містить наукові положення, нові 

науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, які вирішують 

наукове завдання щодо дослідження закономірностей формування та 

функціонування симбіотичної системи: «M. ciceri – C. аrietinum» за використання 

високоефективного, конкурентоспроможного, з високою симбіотичною та 

фітогормональною активністю штаму M. ciceri для інокуляції насіння нуту з 

метою підвищення урожайності рослин при вирощуванні в агроценозах Полісся 

та Степу України. 

За оформленням дисертація відповідає вимогам, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017  № 40. 

Опубліковані наукові праці повністю передають зміст дисертації.  

Враховуючи актуальність, новизну, теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів, відповідність дисертаційної роботи Логоши Ольги 

Володимирівни «Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri 

з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України» вимогам, 

передбаченими Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 




