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Актуальність досліджень. Постійний пошук інновацій у 
промисловому виробництві свинини, що базуються на комплексному підході 
щодо удосконалення прийомів розведення та годівлі тварин, залишається 
актуальним завданням сьогодення в Україні як до початку воєнної агресії, 
так і під час дії воєнного стану, що особливо негативно впливає на 
забезпечення галузі свинарства всіма необхідними матеріально-технічними 
ресурсами. Вплив цих негативних чинників сильніше відчувається саме на 
високоцінному генофонді свиней зарубіжного походження, оскільки дані 
тварини є більш вибагливими до умов годівлі та утримання. Дійсно, 
збільшення умовної частки кровності за породою ландрас у фінальних 
гібридах товарного призначення за рахунок кращої своєї адаптивності, 
порівняно з іншими ультрам’ясними генотипами, вирішує низку проблемних 
виробничих питань сьогодення.

Здобувачка наукового ступеня досягла запланованої мети своєї 
наукової кваліфікаційної роботи щодо розробки інноваційних методів 
раціонального використання сучасних порід вітчизняного та зарубіжного 
походження для підвищення адаптаційних і продуктивних ознак свиней, що 
додаткової актуалізації набуло в умовах обмежених матеріально-технічних 
ресурсів під час воєнного стану та подальшого відновлення нашої держави.

Катериною Гарматюк теоретично обґрунтовані і практично реалізовані 
методи підвищення продуктивності свиней в сучасних умовах півдня 
України, який, як географічний регіон, останнім часом відчуває достатньо 
суттєвий негативний вплив глобального потепління. Таким чином, виконання 
роботи на тлі умов півдня України в парадигмі галузі промислового 
свинарства в цілому є важливим аспектом для вирішення завжди актуальних 
завдань продовольчої безпеки нашої держави.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в умовах півдня 
України розроблено інноваційний метод раціонального використання 
сучасних порід вітчизняного та зарубіжного походження для підвищення 
адаптаційних і продуктивних ознак у молодняку свиней, що передбачає 
умовну частку фінального гібрида Т’г (% ландрас + % велика біла) з 
поетапним використанням породи ландрас у двох формах -  материнській та 
батьківській. Уперше скореговано спосіб підвищення показників 
великоплідності свиноматок гібридного походження і7! (Уг ВБ + '/2 Л) за 
рахунок збільшення тривалості їх годівлі з 3-ох до 4-ох тижнів до опоросу 
комбікормом призначеним для годівлі лактуючих тварин.

Вперше розроблено спосіб виробництва м’ясної свинини високої якості



від використання гібридів вітчизняного походження ('/4 ВБ + У4 УМ + Уг 
ЧБП) за умови комплексного підходу, що полягає у попередньому відборі 
молодняку свиней даного походження бажаного генотипу за геном МС4К та 
забезпеченні оптимального протеїнового живлення. За даними результатами 
досліджень отримано патент України на корисну модель «Спосіб ефективної 
відгодівлі молодняку свиней».

Доповнено теоретичні відомості щодо прояву продуктивних 
характеристик свиней великої білої та української м’ясної порід за 
відтворювальними, відгодівельними та м’ясними ознаками на сучасному 
етапі розвитку цих порід у розрізі генеалогічних ліній з подальшим 
зазначенням перспективних напрямів удосконалення конкретних популяцій 
свиней великої білої та української м’ясної порід, що розводять в умовах 
Одеської області.

Дістало подальшого розвитку вивчення філогенетичних моделей 
статевого диморфізму свиней в умовах штучного відбору та теоретично 
обґрунтовано використання статевого диморфізму з перспективою корекції 
інтенсивності росту кнурців різного походження за рахунок фактора 
протеїнового живлення. При цьому за умови забезпечення молодняку свиней 
належним протеїновим живленням забезпечується нормальний прояв 
статевого диморфізму за живою кнурців, порівняно зі свинками, на ранніх 
етапах онтогенезу.

Практичне значення отриманих результатів. Врахування питання 
статевого диморфізму за умови забезпечення тварин належним протеїновим 
живленням забезпечує гарантовано вишу інтенсивність росту кнурців 
порівняно зі свинками. Використання комплексного підходу при відборі 
бажаного генотипу за геном МС4Я у гібридів вітчизняного походження /м 
(% ВБ + У4 УМ+ Уг ЧБП) за умови забезпечення протеїнового живлення -  
17,0- 17,5% сирого протеїну в 1 кг сухої речовини комбікорму забезпечує 
інтенсивний ріст, м’ясні ознаки та підвищує значимість порід вітчизняного 
походження. Застосування інноваційного методу раціонального 
використання сучасних порід вітчизняного та зарубіжного походження, що 
передбачає використання у якості фінального гібриду тварин Яг з умовною 
кровністю (3Л ландрас + У4 велика біла), підвищує адаптаційні і продуктивні 
ознаки молодняку. Збільшення тривалості годівлі глибокопоросних 
свиноматок з 3-ох до 4-ох тижнів до опоросу комбікормом призначеним для 
підсисних тварин підвищує показник великоплідності на 0,1 кг та, як 
результат, зменшує вік досягнення молодняком живої маси 100 кг на 2 дні.

Практичні рекомендації, що викладені у науковій праці є достатньо 
аргументованими, випливають з результатів власних досліджень автора.

Результати досліджень впроваджено в умовах ТОВ «Дружба СВК» 
Саратського району (акт від 02.07.2018 р.) та в умовах ПРАТ «Ізмаїл 
Наваско» Ізмаїльського району Одеської області (акт від 16.01.2020 р.).

Ступінь обґрунтування наукових досліджень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основними критеріями 
обґрунтованості і вірогідності результатів досліджень є проведений достатній



обсяг досліджень за актуальною темою. Дисертаційна робота була складовою 
частиною науково-дослідних робіт кафедри технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного 
університету «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 011011004974, 2011- 
2018 рр.) та «Розробка селекційних та технологічних основ виробництва і 
переробки продукції тваринництва в умовах півдня України» (№ державної 
реєстрації ДРН 0119Ш01905, 2019-2024 рр.).

Оцінка повноти викладу основних положень дисертації в наукових 
публікаціях. Основні положення дисертації достатньо повно висвітлено у 15 
наукових працях із них сім у фахових виданнях, які визначені переліком, 
затвердженим МОН України; одна стаття у збірнику, що включено до 
міжнародних науково-метричних баз; один патент на корисну модель та сім 
праць апробаційного характеру.

Основні положення дисертаційної роботи доповідались, 
обговорювались та одержали позитивну оцінку на 8 конференціях і нарадах 
різного рівня.

Особистий внесок здобувана до всіх наукових публікацій, 
опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації є 
достатнім.

Оцінка основного змісту та оформлення роботи. Дисертаційна 
робота викладена 184 сторінках (основний зміст викладено на 127 сторінках), 
містить 41 таблицю, 3 рисунки та 5 додатків. Список використаних джерел 
налічує 276 джерел, з яких 115 найменувань (42%) опубліковано за останні 
10 років.

Структура дисертації загальноприйнята. Вона складається із титульної 
сторінки, анотацій, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду 
літератури, матеріалу і методики досліджень, результатів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 
пропозицій виробництву, списку використаних джерел та додатків.

У розділі 1 «ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ» (26 стор.), який містить п’ять 
підрозділів, здобувачкою охарактеризовано сучасний стан та подальші 
перспективи використання генофонду свиней в Україні, дано оцінку методів 
розведення, що застосовуються у свинарстві, охарактеризовано генотипові та 
паратипові чинники продуктивності свиней, а також проаналізовано 
біологічне і селекційне значення статевого диморфізму. Результатом 
проведеного ґрунтовного аналізу літературних джерел стало визначення та 
обґрунтування напрямку власних досліджень.

Розділ викладено логічно структуровано, інформація добре 
сприймається.

У розділі 2 «МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» (11 стор.) 
здобувачка навела відомості про матеріал і умови проведення досліджень та



детально розкрила методику проведення досліджень з посиланням на авторів 
та ДСТУ тощо.

Розділ З «РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (66 стор.) містить 
шість підрозділів. В першому наведено результати аналізу продуктивності 
(відтворювальні ознаки, ріст, розвиток та продуктивні ознаки молодняку) 
великої білої та української м’ясної порід свиней в умовах півдня України; в 
другому -  охарактеризовано особливості статевого диморфізму молодняку 
свиней різного походження; в третьому -  обґрунтовано ефективний спосіб 
створення вітчизняного конкурентоздатного гібридного молодняку свиней в 
умовах півдня України на підставі використання різних породних поєднань, 
застосування молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму гена МС4Я, та 
оптимізації рівня протеїнового живлення; в четвертому підрозділі, що містить 
6 пунктів, наведено результати оцінки ефективності поєднання свиней 
різного походження в умовах півдня України за показниками
відтворювальних ознак, росту та розвитку, екстер’єрних особливостей, 
відгодівельних та м’ясних ознак молодняку, в п’ятому -  обґрунтовано спосіб 
підвищення показника великоплідності за рахунок оптимізації фактора 
годівлі поросних свиноматок, в шостому -  наведено результати економічної 
ефективності результатів досліджень.

У розділі 4 «АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ» (13 стор.) здобувачка провела порівняльний аналіз 
одержаних власних наукових результатів з працями інших вітчизняних та 
зарубіжних дослідників.

Дисертація містить 10 висновків та чотири пропозиції виробництву.
У додатки винесено список опублікованих праць за темою дисертації, 

відомості про апробацію результатів дисертації, копії актів впровадження у 
виробництво, патенту на корисну модель.

Відповідність дисертації спеціальності і галузі знань, за якими вона 
представлена до захисту. Дисертаційна робота повністю відповідає 
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, за якою 
присуджується ступінь доктора філософії.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 
процесі виконання кваліфікаційної роботи здобувачкою не було допущено 
порушення принципів академічної доброчесності, що підтверджується 
висновками відповідної комісії Одеського державного аграрного 
університету щодо наукової новизни роботи, а також результатами перевірки 
роботи на наявність текстових запозичень з використанням Інтернет-сервісу 
ІІпіскек.

Разом з тим до змісту дисертаційної роботи виникли окремі 
зауваження та дискусійні питання:
1. В розділі 2 не наведено методику розрахунку індексів «СІ» та «ІДВ».
2. Формули 2.2-2.4 варто було виконати у редакторі формул.



3. Потребує пояснення інформація, подана у таблиці 3.5. Наприклад, у групі 
II середня кількість кнурців 6,14. З огляду на те, що п = 20, то виходить 
що загалом було народжено 6,14 х 20 = 122,8 кнурця. Як таке можливо?

4. Слід надати чітке визначення поняття «спеціалізована батьківська 
форма».

5. Має місце певна «незавершеність» вивчення питання стосовно статевого 
диморфізму. Бажано було б показати результат -  як його прояв впливає 
на кількість чи якість продукції.

6. Інформацію, що викладена на сторінках 73 та 74 більш доцільно було б 
навести в розділі 4.

7. Потребує пояснення чим зумовлено проведення оцінки впливу різного 
забезпечення раціонів свиней сирим протеїном, а також молекулярно- 
генетичних досліджень виключно на тваринах гібридного походження
0 /4  ВБ + /4  УМ + /2 ЧБП).

8. Потребує обґрунтування поділу порід свиней на «білі» та «кольорові». 
Бажано навести посилання на автора методики такого поділу.

9. В таблиці 3.22 не вказано похибок величин індексів і, відповідно, не 
визначено вірогідність різниць.

10. Потребує пояснення чим обумовлена така суттєва відмінність 
температури плавлення сала, отриманого від тварин VI групи -  38,4°С, 
при тому, що для сала тварин інших груп властивий показник 34-35°С 
(табл. 3.27)?

11. Порушено вимоги щодо оформлення бібліографічного опису деяких 
літературних джерел, наприклад 110, 114, 163, 193, 194таін.

Мова і стиль. Дисертацію виконано українською мовою. Обсяг, 
структура та стиль викладання відповідають рекомендаціям МОН України 
щодо оформлення дисертаційних робіт.

Аналіз роботи в цілому. Дисертаційна робота здобувачки ступеня 
доктора філософії Катерини Володимирівни Гарматюк є завершеною 
науковою працею, що виконана на достатній кількості дослідного поголів’я 
тварин, оформлена згідно існуючих вимог, що висуваються до робіт такого 
рівня. Дана наукова праця у сукупності проведених досліджень вирішує 
достатню кількість наукових і практичних завдань з пошуку актуальних на 
часі шляхів підвищення продуктивності свиней в умовах як півдня України 
так і за його межами. Висновки і пропозиції здобувана наукового ступеня є 
релевантними до характеру проведених досліджень та випливають з 
отриманих результатів, відіграють певне значення для подальшого розвитку 
вітчизняної галузі свинарства.

Здобувачка за вибором теми досліджень, методичним виконанням 
поставлених завдань, оглядом інформаційних джерел та проведенням 
експериментальних досліджень виявила себе кваліфікованим та водночас 
цілком сформованим науковим працівником, який здатен вирішувати 
відносно широкий діапазон науково-практичних завдань (питань) у 
парадигмі технології виробництва продукції свинарства як складової 
тваринництва.



Заключения. Дисертаційна робота здобувачки ступеня доктора 
філософії Гарматюк Катерини Володимирівни на тему «Методи підвищення 
продуктивності свиней в сучасних умовах півдня України» є завершеною 
науковою роботою та відповідає вимогам п. 6-8, передбаченими «Порядком 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії» (Постанова КМУ від 12.01.2022 р 
№ 44), може бути представлена до разової спеціалізованої вченої ради для 
проведення публічного захисту. Здобувачка Гарматюк Катерина 
Володимирівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.
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