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офіційного рецензента Опари Віктора Олексійовича, 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента на дисертаційну роботу 
аспіранта Швачки Руслана Петровича на тему «Оптимізація технології 

виробництва свинини за різних термінів відлучення поросят від свиноматок», 
яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань
20 - Аграрні науки та продовольство

Актуальність обраної теми. Сучасні ринкові умови диктують нові 
вимоги до галузі свинарства. Однією з таких вимог є впровадження 
інтенсивних технологій, які дозволяють не тільки збільшити приріст маси, 
покращити якість, а й підвищити рентабельність виробництва свинини. Одним 
із найбільш дієвих методів, що дозволяє інтенсифікувати виробництво свинини, 
є більш раннє відлучення поросят від свиноматки, що призводить до 
скорочення відтворного циклу свиноматки та зменшення часу непродуктивного 
їх використання.

Дисертаційна робота Швачки Р. П. присвячена дослідженню впливу віку 
та породних поєднань свиноматок в різні пори року на основні показники їх 
відтворювальної здатності та продуктивні якості отриманого від них потомства 
за різної тривалості підсисного періоду.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно тематичних планів науково-дослідних 
робіт кафедри технології кормів та годівлі тварин Сумського національного 
аграрного університету «Удосконалення існуючих та розробка нових техніко- 
технологічних рішень промислових технологій виробництва свинини й 
розробка на їх основі об’ємно-планувальних рішень сучасних свинарських 
підприємств» (№ державної реєстрації 0117Ш04088) протягом 2016-2021 років.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертантом вперше досліджено вплив віку та породних поєднань свиноматок 
в різні сезони року на показники їх відтворювальної здатності та продуктивні 
якості отриманого від них потомства за різної тривалості підсисного періоду, а 
також вивчено залежність забійних властивостей свиней, м’ясо-сальних 
якостей їх туш, хімічного складу та фізико-хімічних властивостей м’яса свиней, 
які були вирощені за різних термінів підсисного періоду.

Крім того в роботі набули подальшого вивчення такі важливі питання, як 
вплив тривалості підсисного періоду поросят на їх ріст та відгодівельні якості
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та параметри змін відтворювальних показників свиноматок різного віку за 
традиційної та скороченої тривалості їх підсисного періоду.

Практичне значення отриманих результатів. За результатами 
проведених досліджень встановлено доцільність скорочення терміну лактації 
свиноматок з 28 до 21 дня, що сприятиме збільшенню за рік на 0,13 опоросу 
та на 5,35% підвищує інтенсивність використання свиноматки. Ці заходи також 
дозволять додатково отримувати від свиноматки на 3,6 голови поросят 
(13,95%), дозволяють на 25 % інтенсивніше використовувати секцію для 
опоросу свиноматок, зменшити на 142 кг, або 27,25% щорічні витрати 
комбікорму для підсисних свиноматок та додатково отримати за цей період 
1331 грн. грошових коштів. Враховуючи загальне поголів’я свиноматок в ТОВ 
«НВП «Глобинський свинокомплекс» впровадження рекомендованих заходів 
дозволить щорічно отримувати близько 17 млн. грн. додаткового прибутку та 
вивільнити значну кількість станків для опоросу свиноматок, що в свою чергу 
дозволить збільшити їх кількість в господарстві.

Основуючись на отриманих даних висунуті та впроваджені пропозиції 
виробництву ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Кременчуцького 
району Полтавської області. Також отримані результати досліджень 
використовуються в навчальному процесі Сумського національного аграрного 
університету у вигляді відео презентаційного матеріалу для студентів з 
дисциплін «Технологія виробництва продукції тваринництва» та «Інноваційні 
технології виробництва продукції тваринництва».

Повнота викладення основних положень дисертаційної роботи 
підтверджується висвітленням основних результатів досліджень публікаціями у 
12 наукових працях, із них 1 стаття у виданнях інших держав які індексуються 
наукометричній базі ]УеЬ о /Зсіепсе, 1 стаття у виданнях інших держав, 6 статей 
-  у наукових фахових виданнях України які включено до міжнародних 
наукометричних баз даних, та 4 публікації у матеріалах міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Основні положення дисертаційної роботи викладено у доповідях на 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних 
конференціях. Зокрема матеріали дисертації доповідалися на: міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підвищення якості та 
безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва» (14 лютого 2020 р., 
Дніпровський Державний Аграрно-Економічний Університет); міжнародній 
науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку 
тваринництва України в умовах євроінтеграції» (11 вересня 2020 р.. 
Херсонський Державний Аграрний Університет); IV міжнародній науково- 
практичній конференції «Технологія виробництва та переробки продукції
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тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (12 квітня 2019 р., Сумський 
національний аграрний університет); всеукраїнській студентській науковій 
конференції, присвяченій Міжнародному дню студента (13 листопада 2019 р. 
Сумський національний аграрний університет); всеукраїнській науково- 
практичній конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні 
актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (5-6 
грудня 2019 р., Інститут біології тварин НААН); міжнародній науково- 
практичній конференції, присвяченій 70-річчю РУП «Научнопрактический 
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» (19-20 
декабря 2019 г., Национальная академия наук Беларуси по животноводству); 
XIX всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції молодих учених 
«Молоді вчені у розв'язанні актуальних проблем біології, тваринництва та 
ветеринарної медицини» Інститут біології тварин НААН (3-4 грудня 2020 
року); міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні 
якості та безпечності тваринницької продукції» (19-20 травня 2021 р. 
Миколаївський Національний Аграрний Університет); міжнародній науково- 
практичній онлайн конференції «М’ясні генотипи свиней: сьогодення та 
перспективи» (2 вересня 2021 р., Одеський Державний Аграрний Університет) 
та І Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти 
розвитку галузей тваринництва» (25-27 березня 2020 р., Миколаївський 
Національний Аграрний Університет).

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

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності.
Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 
фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових працях, у яких висвітлені 
основні наукові результати дисертаційного дослідження Швачки Р. П., не 
виявлено.

Зміст та структура дисертації. Дисертаційна робота має класичну
структуру, складається з розділів «Огляд літератури», «Загальна методика й 
основні методи досліджень», 5 підрозділів результатів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення результатів, висновків, пропозицій та додатків. 
Загальна кількість використаних джерел налічує 201 найменування, з яких -78 
закордонні. Зміст дисертації викладено на 188 сторінках друкованого тексту. 
Робота добре проілюстрована містить 50 рисунків, 23 таблиці і 7 додатків.
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У Вступі (21-27 стор.) чітко обґрунтована актуальність проблеми, 
сформульовано мету, що кореспондується з темою і конкретизується у 
завданнях, окреслено об’єкт та предмет роботи. Логічно визначено систему 
використаних у роботі методів досліджень.

У Розділі 1 «Огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень» (28- 
53 стор.), який складається із п’яти підрозділів, представлено сучасний стан й 
перспективи розвитку свинарства в Україні та світі, викладено вплив різних 
факторів на відтворні якості свиноматок та сучасні наукові та практичні 
підходи до проблем раннього відлучення поросят. В цьому розділі також 
обґрунтовано основні напрямки власних експериментальних досліджень.

В цілому цей розділ демонструє добре володіння дисертантом сучасними 
даними світової літератури з обраної теми дисертації.

У Розділі 2 «Загальна методика й основні методи досліджень» (54-70 
стор.) автор навів загальні схеми досліджень, характеристику господарства та 
технологічні умови проведення науково-господарських дослідів, а також 
методи досліджень. В роботі використано широке коло сучасних методів та 
проведено статистичний аналіз отриманих даних.

Розділ 3 «Результати власних досліджень» {71-154 стор.) складається з 5 
підрозділів та 6 пунктів. Виконуючи задачі запланованих досліджень, автором 
наведено одержані дослідні дані стосовно продуктивності свиноматок за різної 
тривалості підсисного періоду, а саме: відтворювальна продуктивність 
свиноматок за різної тривалості лактації, відтворювальні якості свиноматок за 
різної тривалості попереднього підсисного періоду, сезонна динаміка 
відтворювальних якостей свиноматок з різною тривалістю лактації, 
продуктивні якості свиноматок різних поєднань за традиційної та скороченої 
тривалості підсисного періоду, вікова динаміка продуктивності свиноматок 
залежно від тривалості лактації та вплив тривалості підсисного періоду, віку, 
сезону року та породних поєднань на відтворювальні якості свиноматок.

Також в цьому розділі представлено залежність інтенсивності росту та 
відгодівельні якості поросят вирощених за різної тривалості підсисного 
періоду, забійні та м’ясні якості свиней вирощених за традиційної та скороченої 
тривалості підсисного періоду, а також фізико-хімічні властивості та хімічний 
склад м’яса свиней різних вагових кондицій отриманих від тварин з різним 
терміном підсисного періоду.

Використовуючи основні показники за результатами проведених 
досліджень автором проведена економічна оцінка ефективності виробництва 
свинини при використанні традиційної та скороченої тривалості лактації 
свиноматок, що підтверджує доцільність впровадження розроблених заходів та 
пропозицій до виробництва. ^
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У четвертому розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» 
(155-163 стор.) дисертант підсумовує результати досліджень, вміло 
узагальнюючи результати власних експериментів у порівнянні з даними інших 
дослідників, які опублікували свої результати за аналогічними проблемами. 
Висновки з проведених досліджень (164-167стор.) повністю відповідають 
змісту роботи та обґрунтовано характеризують новизну, викладену у розділах 
роботи.

Дискусійні питання та зауваження до дисертаційної роботи.
Викладені результати досліджень та сформульовані висновки в цілому не 
викликають принципових заперечень. Разом з тим є деякі зауваження та 
запитання, що відносяться до змісту та оформлення дисертаційної роботи:

1. Загальна схема досліджень, яка представлена на сторінці 56 не має 
нумерації та назви. Також даний рисунок необхідно було б розмістити в тексті 
раніше, відразу після першого посилання на даний рисунок.

2. Визначення вікової динаміки відтворних якостей свиноматок залежно 
від тривалості їх підсисного періоду (п’ятий науково-господарський дослід, 
сторінка 60) здійснювалось, згідно методики, в умовах промислових 
репродукторів №1 та №2 ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». На мою 
думку, автору слід було б більш розгорнуто охарактеризувати ідентичність 
основних параметрів мікроклімату, умов утримання та раціонів годівлі тварин, 
адже це могло вплинути на результати одержаних даних.

3. На схемі досліду з вивчення залежності інтенсивності росту, 
відгодівельних та забійних якостей свиней від тривалості підсисного періоду 
(рис. 2.2., сторінка 62) не відображено терміни відлучення поросят різних груп 
та генетичну належність тварин II дослідної групи.

4. Чим можна пояснити краще споживання кормів свиноматками 
дослідної групи в підсисний період (таблиця 3.5, сторінка 76): різними схемами 
годівлі чи фактичним споживанням за однакових добових норм комбікорму? 
При цьому, зазначена в даній таблиці загальна кількість корму для підсисних 
свиноматок дослідної групи складе 387, а не 371,5 кг, як зазначено в таблиці.

5. Показники, що характеризують економічну ефективність виробництва 
свинини за використання традиційної та скороченої тривалості лактації 
свиноматок (сторінка 153-154), на мою думку, краще було б подати у вигляді 
таблиці та доповнити такими комплексними виробничими показниками, як 
собівартість одиниці приросту та рентабельність виробництва.

Наведені дискусійні положення і певні недоліки істотно не впливають на 
загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.

Істотних недоліків щодо об’єму, структури та технічного оформлення 
дисертаційної роботи дисертанта не виявлено.
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Узагальнюючий висновок. Вважаю, що дисертація здобувана Швачки 
Руслана Петровича на тему: «Оптимізація технології виробництва свинини за 
різних термінів відлучення поросят від свиноматок» за змістовними та 
формальними ознаками відповідає вимогам Порядку присудження ступеня 
доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 
закладу вищої освіти, який затверджено постановою КМУ від 12.01.2022 р. № 
44, а її автор здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 204- 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20- 
Аграрні науки та продовольство.

Рецензент, зав. кафедри 
технології кормів і годівлі тварин 
Сумського національного аграрного 
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