
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  Слюсаренка Ігоря Сергійовича 

за темою „Технологічні прийоми вирощування ягнят в залежності від 

походження та морфо-функціонального статусу при народженні”, 

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва».  

 

      Актуальність теми дисертаційного досліження. 

Сучасний стан вівчарства і попит ринку як у світі, так і в Україні, 

висувають свої вимоги щодо інтенсифікації виробництва та підвищення 

конкурентоздатності і якості продукції.  Ці дві умови наразі є запорукою 

збереження та подальшого розвитку галузі. Тому за даними як закордонних, 

так і вітчизняних вчених, здійснюється активна селекційно-племінна робота 

зі створення нових генотипів овець та пошук нових технологічних рішень  з 

метою формування та розкриття високого потенціалу  м'ясної продуктивності 

овець, а саме – інтенсивності росту молодняку, здатності у 5-6– місячному 

віці давати  стандартні туші масою 15-19 кг, за високої оплати корму 

приростами живої маси,  забезпечувати високий забійний вихід та сортовий  і 

морфологічний склад туш, відмінну якість  баранини. В Україні проблема 

підвищення виробництва молодої баранини і ягнятини багатьма вченими  та 

практиками також вирішується завдяки  підвищенню   багатоплідності 

більшості вітчизняних порід овець.   У зв’язку з цим проводяться грунтовні 

дослідження щодо вивчення рівня основних параметрів вовнової і м’ясної 

продуктивності,  відтворних якостей овець різних порід  за різних методів їх 

розведення, а також розроблення ефективних технологічних прийомів, 

спрямованих на забезпечення підвищення загального виробництва продукції 

вівчарства та його економічної ефективності.  

Враховуючи те, що вищеозначені показники продуктивності овець 

істотно  залежні від конкретних природно-кліматичних та технологічних  

умов,  актуальними залишаються питання пошуку порід та їх міжпородних 

кросів,  які б найефективніше  реалізували потенціал м'ясної продуктивності 

завдяки своїй природній адаптаційній здатності, а також удосконалення 

технологічних прийомів, спрямованих на підвищення резистентності 

організму та інтенсивності росту молодняку овець  на ранніх етапах його 

індивідуального постембріонального розвитку.  

Саме вищеозначеному переліку актуальних для розвитку галузі  

вівчарства питань присвячена  ця дисертаційна робота.  

        

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Ініціативна науково-дослідна робота  здійснювалась  дисертантом 

упродовж 2011-2022 рр. згідно з запланованою метою за завданнями, 

передбаченими   тематичним планом науково-дослідних робіт Одеського 

державного аграрного університету та кафедри технології виробництва і 



переробки продукції тваринництва за темою “Теоретичне та практичне 

узагальнення породоудосконалюючого процесу сільськогосподарських 

тварин і птиці при різних методах розведення та використання в системі 

«генотип х середовище» на півдні України” (№ державної реєстрації 

0110U004974, у 2011 – 2018 рр.) та темою “Розробка селекційних та 

технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва в 

умовах півдня України” (№ державної реєстрації  0119U101905 на 2019 – 

2024 рр). 

 

          Наукова новизна одержаних результатів. 

Одержані результати досліджень переконують, що вперше в умовах 

півдня України експериментально обгрунтовано можливості підвищення 

м’ясної продуктивності овець шляхом використання нових технологічних 

прийомів і методів годівлі вівцематок    та вирощування молодняку, а також 

одержання кросбредного потомства від використання у відтворювальному 

процесі баранів порід гісарська та мериноландшаф  на матках цигайської 

породи приазовського внутрішньопородного породного типу.  

Експериментально обгрунтовано ефективність використаня різних 

добових даванок вівцематкам суспензії мікроводорості хлорели для 

підвищення живої маси ягнят при їх вирощуванні від народження до  до 20-

денного віку завдяки вірогідному підвищенню молочності матерів та 

покращенню хімічного складу і поживності їх молока. Результати цього  

експерименту  покладено в основу розробленого  способу підвищення 

молочної продуктивності і якості молока вівцематок. 

В роботі набуло подальшого розвитку положення щодо взаємозв’язку 

умов годівлі й утримання з розвитком господарських ознак молодняку овець. 

Одержано нові знання стосовно  особливостей росту і розвитку тварин, 

фізіологічних та біохімічних показників  крові, м’ясної продуктивності та 

якості і біологічної повноцінності   ягнятини при забої помісних ягнят, 

похідних від баранів м’ясо-сальних та вовново-м’ясних порід та 

напівтонкорунних м’ясо-вовново-молочних маток в специфічних умовах 

посушливого степу. 

 

Практичне значення одержаних результатів. 

Практична значущість запропонованих дисертантом пропозицій 

виробництву,  насамперед, полягає у доведеній  доцільності  використання 

кросбридингу  з залученням до відтворення плідників м’ясо-сальної 

гісарської породи,  баранів породи мериноландшаф (м’ясо-вовновго 

напряму) та вівцематок приазовського типу цигайської породи для 

підвищення їх відтворної здатності  та висової інтенсивності росту помісного 

молодняку, м’ясної продуктивності та забезпечення високої якості ягнятини.  

Для впровадження у виробництві рекомендовано та апробовано інноваційний 

технологічний прийом використання суспензії хлорели в годівлі вівцематок 

як - «Споcіб підвищення живої маси ягнят від народження до 20-денного 



віку» новизну якого  підтверджено патентом України на корисну 

модель:№146013 від 13.01.2021р . 

 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків i 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Дисертаційну роботу за темою „Технологічні прийоми вирощування 

ягнят в залежності від походження та морфо-функціонального статусу при 

народженні”  Слюсаренком  І.С.  виконано  самостійно на кафедрі технології 

виробництва і переробки  продукції тваринництва та в умовах 

експериментальної бази - багатопрофільної лабораторії ветеринарної 

медицини  Одеського державного аграрного університету, а також  

Одеського селекційно-генетичного інституту  НЦ насіннєзнавства та 

сортовивчення з залученням поголівя овець  базового господарства  -  СТОВ 

« Роздільнянське».  Робота має логічну структуру, належним чином 

оформлена, написана українською мовою, науковим стилем.  

Дисертантом виконано значний обсяг досліджень, що не викликає 

cyмнівів щодо  достовірності одержаних результатів. Сформульовані в 

pоботі наукові положення, висновки і рекомендації є обгрунтованими  

шляхом  аналізу  та біометричної обробки  значного масиву 

експериментальних даних. 

Загалом пердставлена до захисту робота створює враження про те, що  

Слюсаренко І.С.  проявив наукову зрілість, комплексно використовуючи  

сучасні методичні підходи  щодо вивчення продуктивних та господарськи-

біологічних ознак овець   у зв’язку з застосуванням для кросбридингу нових 

для регіону посушливого степу України порід - гісарської та мериноландшаф 

та оцінки придатності їх помісей з цигайською породою для інтенсивного 

виробництва ягнятини, а також отримання високопродутивного помісного 

поголів’я для подальшої репродукції. Важливими для господарств  

Причорномор’я є результати досліджень впливу згодовування вівцематкам  

суспензії  хлорели на їх молочну продуктивність та інтенсивність росту 

молодняка.   

  

Повнота викладення основних peзультатів дисертаційної 

роботи в опублікованих працях. 

0cновні положення i результати наукових досліжень дисертаційної 

роботи відображено у    16  наукових працях,  зокрема,   6 статгях у фахових 

виданнях, що передбачені відповідним переліком, затвердженим ДАК МОН 

України, 2 статтях у виданнях України, що цитуються в міжнародних 

наукометричних базах, 2 статтях у закордонних виданнях, 1 статті - у виданні   

яке включено до науковометричної бази Web of Science (країна ЄС) , 4 

публікації  - у матеріалах конференцій,  включаючи  2 - у зарубіжних 

наукових виданнях  та 1  патенті  України на корисну модель. 

 



3міст i оформлення дисертації. 

Назва дисертаційної роботи відповідає її змісту. Усі розділи чітко 

структуровані та достатньо логічно побудовані і наповнені змістом. Рукопис 

роботи оформлено на   195  сторінках комп'ютерного тексту, з них 152   

сторінки   основного тексту. Список використаних джерел літератури,  який 

налічує 165 найменувань, у тому числі 66 латиницею, викладено   на  20  

сторінках. 

Дисертаційна робота містить 59 таблиці та 8 рисунків i структурно 

складається з анотації (8 с.), вступу (7 с.), огляду літератури (24 с.), матеріалів  

i методів досліджень (6 с.), результатів  власних досліджень (111 с.), їx 

аналізу i узагальнення (10 с.), висновків i пропозицій виробництву ( 6 с.), 

списку використаних джерел  та додатків (2 с.). 

За своєю структурою представлена до захисту  робота Слюсаренка І.С. 

відповідає   критеріям МОН України, що висуваються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за  спеціьністю 204 -  

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».  

У вступній частині  дисертантом  обгрунтовано  актуальність роботи, 

сформульовано тему та визначено завдання  досліджень. Чітко окреслено її 

наукову новизну та теоретичну  значущість. Відображено зв’язок роботи з 

тематикою кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва Одеського державного аграрного університету, розкрито обсяги 

апробації результатів та повноту їх висвітлення у наукових виданнях.  

Сформульовані   завдання досліджень цілком відповідають поставленій меті 

та одержаним в результаті їх  виконання висновкам. Інформація про методи 

досліджень є вичерпною та кореспондується з наміченими до виконання 

завданнями.  

Перший розділ „Огляд літератури за темою та вибір напряму 

досліджень” структуровано п’ятьма підрозділами,  у яких достатньо повно   

розкрито сучасний стан та основні проблемні питання розвитку галузі 

вівчарства (підрозділ 1.1.), проаналізовано напрями та результати досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно технологічних особливостей 

відтворення стада овець ( підрозділ 1.2), вплив паратипових факторів на 

розвиток господарськи-корисних ознак овець  (підрозділ 1.3) та влив гентипу 

овець на формування і розвиток продуктивних якостей молодняку овець 

(підрозділ 1.4).    Кожен з зазначених підрозділів завершується коротким 

підсумком, а загальним результатом першого розділу став підрозділ 1.5 у 

якому аргументовано доведено   доцільність проведення досліджень щодо  

визначення ефективності застосування міжпородного схрещування з 

використанням вівцематок цигайської породи та баранів-плідників порід 

гісарська та мериноландшаф для збільшення виробництва баранини в 

специфічному за природно-кліматичними умовами регіоні південного степу.   

У другому pозділі  „Загальна методика та основні методи досліжень”  

дисертантом наведено інформацію про терміни виконання роботи, 

охарактеризовано екпериментальну базу в якій здійснювалося їх  проведення 



та наведено  загальну схему і умови проведення досліджень. Наведено 

грунтовний опис методик їх виконання. Інформація, викладена у цьому 

розділі, засвідчує  про достатньо високий рівень науково-методичного 

забезпечення  виконання досліджень.  

 Третій розділ „Результати власних  досліджень” структуровано сімома 

підрозділами, частину з яких поділено на пункти. Кожен з підрозділів 

кореспондується з певним  завданням, яке визначалося для досліджень.  Цей 

розділ є найбільшим за обсягом рукопису  та в цілому розкриває новизну та 

науково-практичну значущість одержаних результатів. Кожен з розділів 

завершується підсумком та інформацією про ступінь висвітлення результатів 

у наукових видання в відповідним посиланням на джерело літератури. 

У підрозділі 3.1 наведено характеристику продуктивних та деяких 

біологічних особливостей використаних у досліді баранів-плідників та 

вівцематок, надано оцінку їх відтворної здатності. Внаслідок аналізу 

результатів досліджень за цим підрозділом зроблено підсумок про те, що 

вівцематки цигайської породи характеризуються  високою  резистентністю, а 

схрещування з залученням до відтворення баранів порід гісарська та 

мериноландшаф гарантує одержання високої запліднюваності та 

багатоплідності маток.   

Підрозділ  3.2  має два пункти, у яких викладено результати оцінки 

ягнят різного походження, типу народження та статі в період  від їх 

народження до відлучення  від матерів, а також оцінки ярок, які походять з 

числа двійнят за період вирощування старше  4- до 18- місячного віку.  

Найбільш важливими результатами цього підрозділу  є  виявлені  

дисертантом відмінності в ембріональному розвиткові баранців та ярок  

обумовлені  типом народження (одинаки, чи двійні), а також походженням  

(гісар х цигайські та мериноландшаф х цигайські помісі). Встановлено  

закономірне збільшення періоду ембріонального розвитку помісних ягнят, 

похідних від баранів м’ясо-сального напряму продуктивності (гісарської 

породи), особливо  народжених у складі двійнят над мериноландшаф х 

цигайськими помісями.  За вірогідної  переваги гісар х цигайських помісних  

ягнят відповідної  статі та типу народження  за показником живої маси при 

народженні на тлі   більш тривалого їх ембріонального розвитку над 

ровесниками мериноландшаф х цигай, індекси ембріонального розвитку  

виявилися майже однаковими, що дало підстави зробити висновок про 

нормальний  ріст та ембріональний розвиток  та високу життєздатність при 

народженні молодняку обох генотипів.  

Досліджено динаміку показників живої маси, загальних та відносних, 

а також середньодобових приростів  та їх мінливості у ягнят 

вищезазначених груп у вікові періоди від народження до 2- та 4-місячного 

віку. Встановлено збереження вірогідної переваги гісар х цигайських 

помісей над мериноландшаф х цигайськими ровесниками за 

вищеозначеними ознаками. 



На поголів’ї ярок-двійнят  за типом народження продовжено 

дослідження особливостей зміни показників живої маси, абсолютних та 

середньодобових її приростів  за періодами росту тварин від 4- до 6-; 12- та 

18- місячного віку.  Встановлено, що гісар х цигайські помісі є більш 

пристосовані до природно-господарських умов  регіону в літній період за 

умов пасовищного утримання. Це забезпечило їх перевагу за 

вищеозначеними показниками розвитку над  мериноландшаф х цигайськими 

ровесницями й у віці 6 місяців. У наступний період – при досягненні віку 12 

місяців, різниця між порівнюваними групами ярок дещо скорочується, 

однак і в 18-місячному віці їх перевага залишається вірогідною. Вцілому 

вища інтенсивність росту ярок обох груп припадає на період від 12- до 18- 

місячного віку, який співпадає з  зимовим стійловим періодом утримання та 

бвльш стабільними умовами годівлі. 

Дослідженнями  динаміки промірів та індексів тілобудови (підрозділ 

3.3) доведено, що помісні ярки обох генотипів мають характерні для тварин 

комбінованого м’ясо-вовнового напряму продуктивності показники з 

незначними розбіжностями між порівнюваними групами. 

Підрозділ 3.4. містить результати оцінки доволі широкого спектру  

інтер’єрних показників молодняку овець різного віку. Дослідженнями 

доведено, що основні фізіологічні показники тварин порівнюваних груп  та  

морфологічний склад їх крові у 4-місячному віці в цілому відповідав 

показникам норми з деяким перевищенням помісних баранців і ярок 

мериноландшаф х цигайська за кількістю еритроцитів, на  5,9 % та  23,8% 

відповідно,  також вмістом гемоглобіну та лейкоцитів.  За такими ж 

біохімічними показниками крові як вміст білка та деяких його фракцій 

перевагу мали гісар х цигайська  помісні ярки, тоді як баранці навпаки 

поступалися  ровесникам, що мали батьками баранів породи 

мериноландшаф. 

Дослідженням м’ясної продуктивності та якості  ягнятини  присвячено 

підрозділ 3.5.  дисертаційної роботи.  В ньому за показниками  індексів 

напруги та  рівномірності росту надано характеристику формування 

основних ознак мясної продуктивності ягнят у віці до 4  місяців, а також 

результати контрольного забою баранців.  Встановлено, що помісні ягнята 

обох груп при забої у 2-місячному віці, маючи передзабійну живу масу 20-25 

кг, дають туші масою 12,9 кг ( помісі мериноландшаф х цигай) та 16,8 кг ( 

помісі гісар х цигай)  за вірогідної переваги останніх.  Помісі обох груп мали 

високий забійний вихід, притаманний ягнятам м’ясного та м’ясо-вовнового 

напряму продуктивності – відповідно 67,3% та 63,3%.  Вірогідною 

перевагою над ровесниками відзначалися похідні від гісарських баранів за 

таким показником як кількість м’якоті в тушах, що обумовило значну (на 

29,1%) їх перевагу і за коефіцієнтом м’ясності.  Важливою та новою є 

одержана інформація щодо мінерального та амінокислотного складу мяса 

ягнятини, яка засвідчує її високу біологічну повноцінність у тварин обох 

досліджуваних груп. 



 Результати досліджень впливу підгодівлі вівцематок у перші 20 діб 

лактаційного періоду  різною кількістю   суспензії мікроводорості хлорели, 

що наведені у підрозділі 3.6 засвідчують, що зі збільшенням її денної даванки 

тваринам від 3 до 9 мл у розрахунку на 1 кг їх живої маси ефект щодо 

покращення молочної продуктивності вівцематок та хімічного складу молока 

вірогідно збільшується.  Крім збільшення молочної продуктивності 

відзначалося деяке покращення морфологічних та біохімічних показників 

крові  вівцематок в дослідних групах.   Зазначений вплив на молочну 

продуктивність вівцематок позитивно позначився на абсолютних та 

середньодобових приростах та розвиткові ягнят  до 20-денного віку, який 

посилювався у зв’язку зі збільшенням денної даванки суспезії хлорели 

вівцематкам. Результати цього досліду стали підгрунтям для рекомендацій 

виробництву щодо згодовування лактуючим вівцематкам хлорели з метою 

збільшення їх молочності та росту і розвитку приплоду у молочний період 

вирощування. 

Третій розділ завершено  підрозділом 3.7. «Економічна ефективність 

результатів досліджень». У ньому  доведено, що  одержання гісар х 

цигайських помісних баранців (одинаків та двійнят за типом народження)  

забезпечує вищу економічну ефективність  в 1,59 та 1,53 рази, а ярок – майже 

в 1,9 рази, в обох групах, проти відповідних груп ровесників мериноландшаф 

х цигай. Також встановлено, що з підвищенням денної даванки хлорели 

вівцематкам від 3 мл до 9 мл  у розрахунку на 1 кг їх живої маси, 

економічний ефект у звязку зі збільшенням  живої маси приплоду 

підвищується від 63,25 грн до 133,54 грн, проти контрольної групи. 

У четвертому розділі викладено аналіз та узагальнення результатів  

досліджень. Автором послідовно, згідно з визначеними завданнями 

досліджень, відображено найвагоміші  їх результати та здійснено їх 

критичне осмислення та порівняння з наявною в джерелах літератури  

інформацією. Таким шляхом підкреслено їх наукову новизну та 

перспективність для практичного використання у виробництві та 

забезпечено основу для формулювання  висновків і рекомендацій 

виробництву. 

У висновках наведено ключові  результати,  що були отримані у 

процесі   виконання наукових досліджень  з відображенням вірогідності  

одержаних результатів. Тому  висновки є науково обгрунтованими та 

повною мірою відображають результати власних дослідень. Практичні 

рекомендації базуються на отриманих наукових даних, критичному їх 

узагальненні та аналізі,  результатах апробації та економічної  оцінки. 

Наукова  новизна і практична значущість підтверджена   патентом на 

корисну модель та актом впровадження в умовах СТОВ «Роздільнянське»  

Одеської області. 

Текст автореферату відображає зміст, основні положення, результати i 

висновки дисертаційної роботи. 

Разом з тим, до роботи є наступні зауваженння: 



1.У переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів  

марно наведено цілий ряд умовних скорочень, які повністю розкриті  в 

розділі 2. Це стосується індексів напруги, рівномірності росту, формування 

живої маси та усіх показників, які  містяться у формулі розрахунку 

економічного ефекту.  Скорочені назви порід при позначенні умовного 

генотипу помісей (Гіс х Циг та Мерин  х Циг) не відповідають  офіційному 

шифру порід  чинного положення по ідентифікації овець та існуючій 

практиці застосування  аналогічних скорочень. 

2.На 18 с.  не виділено пункт «Практичне значення результатів» 

3.Посилання  на джерела літератури 109 (30с), аналогічно:  128 і 131 (31с), 

142 (36с.) та в деяких інших  частинах розділу 1 за змістом тексту не 

гармонізує з назвами публікацій. Так, у тексті при посиланні на 

першоджерело 142 дисертант  зазначає про значення йоду в формуванні 

імунітету тварин, тоді як назва статті у перекладі з англійської звучить як 

«Морфологічні особливості, продуктивність та  репродуктивний потенціал 

аборигенних  генетичних ресурсів овець Бангладеш». 

4. До загальної схеми досліджень, поданої на рис. 1, потрібно зробити  

пояснення. З неї слідує те, що дослідження впливу згодовування суспензії 

мікроводорості хлорели проводилися на помісях першого покоління  Гс х Ц 

та Мл  х Ц.   Однак,  ні в методиці, ні в  подальшому викладенні матеріалів 

досліду в підрозділі 3.6. взагалі не згадується генотип тварин. Тому 

закономірним є питання: - «Це були чистопородні цигайські вівці, чи помісі. 

Якщо помісі - то від яких породних поєднань?»  Також, нажаль,  у досліді з 

застосування схрещування відсутній контроль у вигляді групи  

чистопородних овець цигайської породи.  Слід пояснити – чому? 

5. В таблиці 3.6.  показник живої маси помісних ярок-двійнят Мл х Ц не  

може бути більшим, ніж середнє значення цієї ознаки у одинаків та двійнят. 

6.Рисунки 3.3-3.6  повністю дублюють показники, що наведені у відповідних 

таблицях 3.9; 3.14; 3.23; 3.26.  

7.Потребує пояснень невідповідність між показниками таблиці 3.8 та таблиць 

3.14 і 3.15. Так, з таблиці 3.8 простежуєть, що жива маса ярок-двійнят Гс х Ц  

у 4-місячному віці становить 31,7 кг, а їх ровесниць Мл х Ц – 27,52 кг (без 

зазначення похибок).  Згодом, у таблиці 3.14 наведено показники живої маси 

цих же груп ярок у віці 6 місяців – 30,5 кг та  27,0 кг відповідно. Тобто, за два 

місяці після відлучення  від матерів, фактично було одержано зниження 

живої маси в обох групах відповідно на 1,2 кг та 0,52 кг.  В таблиці ж 3.15 по 

колонці  «період росту» в строці  « 4-6 місяців»  наведено абсолютні 

прирости 4,5 та 3,05 кг.  

8.Загальна чисельність висновків завелика, зважаючи на наявність 

дублювання інформації між 4 та 6 їх пунктами. 
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