
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на кваліфікаційну наукову працю Слюсаренка Ігоря Сергійовича 

«Технологічні прийоми вирощування ягнят в залежності від 
походження та морфо-функціонального статусу при народженні», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», галузі знань 20 – Аграрні науки і продовольство 

 

Актуальність досліджень. Вівчарство є джерелом забезпечення населення 

продуктами харчування, а легкої промисловості сировиною. Тому на сучасному етапі 

розвитку агропромислового комплексу воно повинно бути конкурентоспроможним, 

рентабельним і ґрунтуватися на використанні високопродуктивного поголів’я, добре 

адаптованого до різних технологічних і природно-кліматичних умов. 

Підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства зумовлено його м’ясною 

продуктивністю. У зв’язку з цим пошук порід з найкраще вираженими м’ясними 

якостями і які добре адаптуються до різних природно-кліматичних умов зони 

розведення є актуальним. 

Дисертаційна робота І.С. Слюсаренко спрямована на пошук прийомів 

вирощування молодняку овець різного походження, способу підвищення живої маси 

ягнят від народження до 20-денного віку, формування м’ясних якостей ягнят та 

реалізації їх в ранньому віці. Тому тема дисертації актуальна і має важливе теоретичне 

й практичне значення. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до ініціативної наукової тематики 

згідно тематичного плану науково-дослідних робіт Одеського державного аграрного 

університету та темою на 2011-2018 рр.: «Теоретичне та практичне узагальнення 

породоудосконалюючого процесу сільськогосподарських тварин і птиці при різних 

методах розведення та використання в системі «генотип×середовище» на півдні 

України» – (№ державної реєстрації 0110U004974) та темою на 2019-2024 рр.: 

«Розробка селекційних та технологічних основ виробництва і переробки продукції 

тваринництва в умовах півдня України» – (№ державної реєстрації ДРН 0119U101905) 

в яких здобувач виступав як співвиконавець окремих підрозділів досліджень з питань 

вівчарства. 

При виконанні дисертаційної роботи автором проведено великий обсяг 

досліджень щодо доцільності використання у відтворному процесі баранів-плідників 

гісарської та мериноландшаф порід на вівцематках цигайської породи, вирощування 

помісного молодняку, прийомів підвищення інтенсивності росту ягнят від народження 

до 20-денного віку, ефективності виробництва ягнятини. 



Дисертаційна робота виконана на основі комплексної оцінки біологічних та 

продуктивних особливостей помісного молодняку, одержаного від схрещування 

вівцематок цигайської породи з баранами-плідниками гісарської і мериноландшаф 

порід в умовах півдня України.  

Проведені достатньо різнопланові дослідження доповнюють раніше встановлені 

закономірності і дозволяють запроваджувати отримані результати у технології ведення 

галузі вівчарства. Дисертантом теоретично обґрунтовано і експериментально доведені 

методи і прийоми підвищення продуктивності молодняку овець різного походження та 

ефективності виробництва ягнятини. 

Кваліфікаційна праця відповідає вимогам, передбаченим Порядком 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії. Вона виконана здобувачем особисто, містить наукові 

положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати 

проведених досліджень, які мають істотне значення для галузі знань – 20 Аграрні науки 

та продовольство й підтверджуються друкованими працями й патентом України на 

корисну модель. За темою дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць й 

одержано патент на корисну модель, де достатньо повно відображено результати 

роботи. 

Особистий внесок здобувача в усіх наукових працях, опублікованих у 

співавторстві та зарахованих за темою дисертації станове не менше 90%. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: вперше в умовах 

південного регіону України експериментально доведена ефективна доцільність 

використання баранів-плідників гісарської та мериноландшаф порід для 

 підвищення м’ясної продуктивності овець цигайської породи; розроблено спосіб 

підвищення живої маси ягнят від народження до 20-денного віку з використанням та 

визначенням найбільш ефективної дози суспензії мікро-водорості «Жива хлорела» для 

лактуючих вівцематок. 

Отримано нові знання з біологічних процесів вирощування ягнят залежно від 

типу народження та статі. 

Дістали подальшого розвитку технологічні процеси виробництва молочної 

ягнятини. 

 

Практичне значення результатів проведених досліджень 

На основі проведених досліджень розроблено технологічні прийоми 

вирощування ягнят та підвищення їх продуктивності. 

Доведена ефективність виробництва ягнятини з використанням у відтворному 

процесі на матках цигайської породи баранів-плідників м’ясо-сальної гісарської та 



м’ясо-вовнової мериноландшаф порід й вирощуванням баранців і над ремонтних ярок 

до 4-міс. віку та реалізації їх на забій. 

Потомство барана гісарської породи мало більшу живу масу в усі періоди 

вирощування від народження до 4-міс.віку порівняно з потомством барана породи 

мериноландшаф: баранці – на 10-14,8%, ярки – на 7,0-27,0%, ярки 18міс. віку – на 6,9%. 

Інтенсивність росту живої маси потомства баранців-плідників обох порід була висока. 

Середньодобовий приріст – 178,33-314,44 г з перевагою у потомства барана гісарської 

породи на 12,9-35,7% у одинаків і на 8,0-17,7% - у двійнят. 

Доведена доцільність використання в раціоні лактуючих вівцематок у перші 20 

днів лактації суспензії мікро-водорості «Жива хлорела», що сприяє підвищенню їх 

молочності у 2,2-2,4 рази і живої маси приплоду на 45,9-96,9%. 

При виконанні дисертаційних досліджень І.С. Слюсаренко освоїв та використав 

загальноприйняті методи досліджень: зоотехнічні (організація дослідів, оцінка 

відтворювальної здатності вівцематок, живої маси ягнят різного віку, інтенсивності 

приросту живої маси, забійні і м’ясні якості); лабораторні (морфологічний і 

біохімічний склад крові, хімічний склад м’яса); статистичні (біометричний аналіз 

експериментальних даних із застосуванням сучасних комп’ютерних програм), 

економічні (ефективність результатів досліджень). 

Результати досліджень впроваджено в умовах СТОВ «Роздільнянське»  

Роздільнянського району Одеської області (акт впровадження № 60 від 

9.07.2021). 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації  

1. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С., Жемчужнікова В.В. Особливості росту 

помісних (цигайхгісарських) ягнят першого покоління. Аграрний вісник 

Причорномор’я. Збірник наукових праць Одеського ДАУ. 2016. Вип.79/2. С. 2732. 

(Здобувачем проведено дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз і 

підготовку статті до друку). 

2. Слюсаренко І.С. Ріст і розвиток ягнят цигайської породи, одержаних від 

батьків різних порід. Науково інформ. вісник Херсонського ДАУ. 2017. С. 5861. 

3. Слюсаренко І.С. Фізіологічні показники ягнят цигайської породи різного 

походження. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць Одеського ДАУ. 

2017. Вип. 84-1. С. 77-80. (Здобувачем проведено дослідження, статистичну обробку 

матеріалів, їх аналіз і підготовку статті до друку). 

4. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С. Вплив породи батька на інтенсивність росту 

цигайських ярок річного віку. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць 

Одеського ДАУ. 2018. Вип. 87-2. С. 54-57. (Здобувачем проведено дослідження, 

статистичну обробку матеріалів, їх аналіз і підготовку статті до друку). 

5. Китаєва А.П., Новичкова А.А., Слюсаренко И.С. Использование баранов 

породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец. 



2018. Науковий вісник «Асканія-Нова». Вип. № 11. С. 616. (Здобувачем проведено 

дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз і підготовку статті до 

друку). 

6. Китаєва А.П., Сусол Р.Л., Слюсаренко І.С. Забійні якості потомства баранів 

різного напряму продуктивності. Тваринництво України. 2019. № 3-4. С. 7-11. 

(Здобувачем проведено дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз і 

підготовку статті до друку). 

7. Слюсаренко І.С. Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок річного 

віку, одержаних від схрещування вівцематок з баранами м’ясних порід. Збірник 

наукових праць Миколаївського НАУ: Вісник аграрної науки Причорномор’я: науковий 

журнал. 2019. Вип. 1(101). С. 90-95. 

8. Slyusarenko I., Kitayeva A., Susol R. 2021. Efect of chlorella microalguston 

suspension of dairy productivity of sheep mathers and growth intersity of lambs. Acta Biol. 

Univ. Daugavа. 21(2): 117-126. 

9. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С., Слюсаренко В.С. Біохімічний склад м’яса 

ягнят, одержаних від батьків різного походження. Аграрний вісник Причорномор’я. 

Збірник наукових праць Одеського ДАУ. 2021. № 98. С. 90-96. 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

10. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С. Розвиток новонароджених ягнят цигайської 

породи залежно від генотипу батьків. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції  18-19 травня. 2017. Дніпро. С. 95-98. 

11. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С. Особливості росту ягнят різного походження 

в період раннього онтогенезу. Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції: Зоотехнічна наука: історія, проблеми та перспективи. 25-26 травня. 

Кам’янець-Подільський. 2017. С. 6-11. 

12. Китаева А.П., Слюсаренко И.С. Влияние породы барана на 

гематологические показатели потомства. Материалы ХХ1 Международной научно-

практической конференции: Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства. Горки. БГСХА. 2018. С. 95-100. 

13. Китаева А.П., Слюсаренко І.С. Ріст кісткової системи ярок цигайської 

породи в залежності від умов вирощування після відлучення від матерів. Міжнародний 

електронний науково-практичний журнал Way Science. 2019. Дніпро. Вип. № 1(3). С. 

187-201. 

14. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С., Слюсаренко В.С. Біохімічні показники крові 

помісних ягнят першого покоління різного походження. Theory, Science and Practice, 

Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan, October 05-

08. ISBN-978-1-64945-868-1, DOI 10. 46299/ISG 2020. II. III. С. 13-17. 

15. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С., Слюсаренко В.С. Біохімічний склад м’яса 

ягнят, одержаних від різного походження. Integration of scientific bases into practice, of 



I\/ International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden October 12-16. 

2020. ISBN-978-1-64945-864-3. DOI 10. 466299/ISG. 2020. I\/. С. 19-24.  

16. Пат. 146013 Україна, МПК (2021.01) А01К 67/02. Спосіб підвищення живої 

маси ягнят від народження до 20-денного віку /А.П. Китаєва, І.С. Слюсаренко, В.М. 

Мамедова, К.О. Хамід, С.О. Петренко, С.С. Мкртчян, Миколаївський національний 

аграрний університет. № u2020 05749, 07.09.2020; опубл. 13.01.2021, Бюл. № 2. 

Основні положення дисертаційної роботи, яка виконана на високому 

методичному рівні, структурно містять усі розділи, передбачені вимогами до 

дисертацій на присудження ступеня доктора філософії, доповідалися й одержали 

позитивну оцінку на науково-практичних конференціях і семінарах. Робота 

ілюстрована рисунками, написана змістовно, легко читається. Одержані 

експериментальні дані добре обґрунтовані і дають можливість зробити конкретні 

висновки і пропозиції виробництву. 

У розділі 1 «ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ» здобувачем розкриває низку питань. Розділ 

написано зрозуміло, інформація добре сприймається. 

Особливих зауважень до розділу не має. 

У розділі 2 «МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» Загальна методика та 

основні методи досліджень” дисертантом наведено інформацію про терміни виконання 

роботи, охарактеризовано експериментальну базу в якій здійснювалося їх проведення 

та наведено загальну схему і умови проведення досліджень. Наведено ґрунтовний опис 

методики їх виконання. Інформація, викладена у цьому розділі, засвідчує про 

достатньо високий рівень науково-методичного забезпечення виконання досліджень. 

У розділі 3. «РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» автором наведені різні 

підрозділи досліджень. 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. 

Зауваження до розділу будуть викладені нижче. 

У розділі 4. «АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

здобувач провів порівняльний аналіз одержаних власних наукових здобутків з працями 

інших вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зауваження (побажання) до розділу 

відсутні. 

Список використаних джерел літератури, який налічує 165 найменувань, у тому 

числі 66 латиницею, викладено на 20 сторінках. 

У додатки винесено відомості про апробацію результатів дисертації, копії актів 

впровадження у виробництво, патенту на корисну модель. 

Ступінь обґрунтування наукових досліджень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Основними критеріями обґрунтованості і вірогідності 

результатів досліджень є те, що проведено 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×середовище» на півдні 

України» – (№ державної реєстрації 0110U004974, 2011-2018 рр.) та «Розробка 

селекційних та технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва 

в умовах півдня України» – (№ державної реєстрації ДРН 0119U101905, 2019-2024 рр.). 

Оцінка повноти викладу основних положень дисертації в наукових 

публікаціях. Основні положення дисертації цілком достатньо повно висвітлено у 16 

наукових працях із них 9 у фахових виданнях, які визначені переліком, затверджених 

МОН України; 1 стаття, що входить до збірника, що включено до міжнародних 

науково-метричних баз; 1 патент на корисну модель та 4 праць апробаційного 

характеру. Таке представлення результатів наукової роботи, на думку рецензента, є 

достатнім, оскільки основні положення дисертаційної роботи доповідалися на 

науково-практичних конференціях: 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена 95-річчю з дня 

народження професора В.Т. Шуваєва «Теорія і практика розвитку вівчарства та 

козівництва України в умовах євроінтеграції» (Дніпро, 2017р.); 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція. «Зоотехнічна наука: історія, 

проблеми, перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2017р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної 

ветеринарної медицини та тваринництва», (Одеса: ОДАУ, 2017р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: історія 

створення, сучасний стан та перспективи», (Одеса: ОДАУ, 2018р.); 

Регіональний науково-практичний семінар «Технологічні аспекти ведення 

романівського вівчарства в умовах півдня України» (Миколаїв, 2018р.); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва». (Миколаїв, 2018 р.); 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та молодь: 

сучасні технології виробництва, 24 переробки і зберігання сільськогосподарської 

продукції», (Одеса 2018 р.); 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку 

вівчарства України в умовах євроінтеграції», (Дніпро, 2019); 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (Івашків. 

Кодимського району Одеської області, 2019 р.); 

Всеукраїнський науково-практичний семінар на базі ЧП «Колос» 

Роздільнянського району Одеської області, 2019р.); 



III Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, наука і практика» 

(Токіо, Японія, 2020 р.); 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція наукових основ в 

практику», (Стокгольм, Швеція, 2020 р.)  

Дана кваліфікаційна праця пройшла належну апробацію; вона є самостійною 

науковою працею, що має завершений характер. 

Відповідність дисертації спеціальності і галузі знань, за якими вона 

представлена до захисту. Дисертаційна робота повністю відповідає спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та знаходиться в межах 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за якою присуджується ступінь 

доктора філософії. 

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. В дисертації 

відсутні порушення академічної доброчесності, оскільки підсумкова оригінальність 

тексту дисертації становить 83,1% згідно перевірки роботи на академічний плагіат з 

використанням Інтернет-сервісу Unichek. 

Разом з тим до змісту дисертаційної роботи є окремі зауваження та 

дискусійні питання, а саме: 

- чому у двійневого потомства і баранців-одинаків барана гісарської породи 

тривалість внутрішньоутробного періоду більша, ніж у ровесників, одержаних від 

барана породи мериноландшаф?; 

- не зовсім зрозуміло як забезпечували лактуючих вівцематок суспензією мікро-

водорості «Жива хлорела»; 

- занадто багато уваги приділено технології утримання овець та проведення ягніння 

вівцематок; 

- не всі таблиці мають позначення помісей першого покоління (F1); 

- термін «одинці» бажано замінити на «одинаки», хоча й термін «одинці» 

зустрічається в літературі й має право на існування; 

- зустрічаються граматичні й орфографічні помилки. 

Заключення (загальний висновок про роботу). Кваліфікаційна робота 

Слюсаренко Ігоря Сергійовича на тему «Технологічні прийоми вирощування ягнят в 

залежності від походження та морфо-функціонального статусу при народженні» 

виконана на актуальну тему, має наукове і практичне значення, є завершеною 

науковою роботою та відповідає вимогам, передбаченим Порядком присудження 

ступеня доктора філософі.  
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