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ВІДЗИВ 
офіційного опонента на дисертаційну роботу Ткачової Ірини 
Володимирівни за темою «Система селекційного удосконалення 
заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду», подану до 
захисту в спеціалізовану вчену раду Інституту розведення і генетики ім. 
М.В. Зубця НААН України на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 - розведення та 
селекція тварин. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Ефективність 
селекції тварин значною мірою залежить від того, чи враховується при 
оцінці племінної цінності тварин видовий, порідний, популяційний, 
груповий (стадо, лінія, родина) та індивідуальний підхід. Для успішного 
ведення селекційно-племінної роботи у конярстві важливим є визначення 
рівня мінливості як у середні однієї породної популяції, так і між різними 
популяціями. Збереження порід і місцево адаптованих типів для 
розмноження у визначених екологічно-кліматичних і географічних умовах є 
важливим завданням у селекції тварин. Проте, звуження генофонду 
породних популяцій і втрата генів, які контролюють життєво важливі 
функції, як результат довгої інтенсивної селекції тварин із обмеженою 
кількістю ознак на протязі багатьох поколінь потребує глибоких і сучасних 
досліджень. Темп генетичного поліпшення залежить від генетичної 
мінливості породної популяції, точності селекційних критеріїв, 
інтенсивності добору і генераційного інтервалу. Генетична мінливість 
знижується через генетичний дрейф, накопичення мутацій при застосуванні 
не контрольованого інбридингу. Тому дослідження дисертанта в умовах 
обмеженого генофонду порід із визначенням оптимальної грані 
використання чистопородного розведення і схрещування для подальшої 
мікроеволюції порід із одночасним збереженням генетичної константності є 
актуальним і перспективним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є самостійним фрагментом наукових дослідних 
тематик лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН в період з 
2000 по 2017 роки: «Розробка перспективних систем селекції верхових та 
запряжних коней в Україні при різних формах господарської діяльності» 
(2001-2005 рр., № держреєстрації 010U003314); «Розробити науково 
обґрунтовані методи збереження, удосконалення та ефективного 
використання заводських порід коней», завдання 30.04/041 «Удосконалити 
заводські породи коней вітчизняної селекції у напрямку підвищення 
конкурентоспроможності продукції кіннозаводства на міжнародному рівні» 
(2006-2010 рр., № держреєстрації 0106U10163); «Розробити концепцію 
оперативного моніторингу генетичних процесів при збереженні та 
удосконаленні порід коней» (2011-2015 рр., № держреєстрації 011U003449); 
«Розробити систему генетичної паспортизації заводських порід коней» 
(2016-2020 рр., етап 2016 року № держреєстрації 0116U02321). 
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Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає в розробці 
методології аналізу селекційних процесів у популяціях заводських порід 
коней вітчизняної селекції в умовах обмеженого генофонду на основі 
аналізу селекційно-генетичних процесів. Відповідно до мети автор 
дисертаційної роботи вирішував наступні завдання: вивчення мікроеволюції 
української і чистокровної верхових, орловської і російської рисистих порід 
коней; їх сучасний стан і значення для вітчизняного кіннозаводства; 
визначення ефективності селекції в умовах обмеженого генофонду 
заводських порід при використанні чистопорідного розведення за лініями, 
інбридингу, схрещування з поліпшуючими породами і на цій основі 
обґрунтування і розробки методів породного удосконалення вітчизняних 
порід коней. Для отримання наукової інформації дисертантка використала 
ряд класичних та сучасних методів досліджень: зоотехнічні, клінічні, імуно-
генетичні, статистичні та економіко-математичні із застосуванням пакетів 
сучасних комп’ютерних програм. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених 
досліджень вперше: 

-  досліджено особливості формування вітчизняної популяції коней заводських 
порід на основі генеалогічного аналізу та комплексної селекційно-
генетичної оцінки; 

- виявлено ступінь генетичного різноманіття та міжпородної диференціації 
окремих порід коней; 

- встановлено внутрішньопородну диференціацію української верхової породи 
коней за маркерами груп крові та мікросателлітними локусами; виявлено 
ефективну чисельність та генераційний інтервал генофонду української 
верхової породи коней; 

- встановлено на базі поглиблених селекційно-генетичних і популяційних 
досліджень вплив вихідних порід (чистокровної верхової, тракененської, 
гановерської, російської верхової, угорської) на формування української 
верхової породи коней; 

- для деяких із досліджених порід коней виявлено унікальні алелі, які доцільно 
використовувати при проведенні генетичної експертизи породної 
належності коней (орловська та російська рисиста породи); 

- визначено у порівняльному аспекті закономірності формування біологічних 
особливостей та селекційних ознак порід коней за рівнем розповсюдження: 
світовий (чистокровна верхова), вітчизняний (українська верхова), 
транскордонний (орловська і російська рисисті). 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 
роботи в тому, що дисертантом проведено комплекс наукових досліджень, 
спрямованих на вирішення проблеми розвитку і стану заводських порід 
коней; проведення генетично-популяційного аналізу тренду селекційних 
ознак, що обумовлюють племінну цінність коней в умовах кінних заводів; 
аналіз добору, підбору, чистопорідного розведення за лініями, застосування 
помірного інбридингу, визначення ефективності селекційно-племінної 
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роботи при удосконаленні коней вітчизняної селекції в умовах обмеженого 
генофонду. Результати досліджень використано при розробці програм 
селекції коней заводських порід до 2020 року (витяг із протоколу № 1 від 
28.11.2014 р.; № 1 від 15.12.2015 р.), перспективних планів селекції для 
кінних заводів і племінних репродукторів (акти від 21.09.2007 р, 14.07.2016 
р., 02.03.2017 р., 20.03.2017 р., а також використовуються у навчальному 
процесі Луганського національного аграрного університету (м. Харків, 
довідка № 01-01/688 від 01.06.2017 р.). Результати досліджень використані у 
роботі селекційного центру з конярства (Інститут тваринництва НААН, 
кінних заводах, племінних репродукторах та викладені у монографіях: 
«Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві», 2018; «Українська 
верхова порода», монографія, Харків, 2015 (у співавторстві); «Кінь у 
фермерському господарстві», навчальний посібник, 2012 р.; «Державна 
книга племінних коней української верхової породи», Т 7, 2011 (у 
співавторстві); «Державна книга племінних коней української верхової 
породи», Т 8, 2013 р. та підручнику «Конярство», 2017 р. (у співавторстві). 

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень і рекомендацій 
сформульованих у дисертації. В процесі виконання дисертаційної роботи 
основні її положення були реалізовані при виконанні програми ДСТУ 
(Державний стандарт України) 2.4.2.340:2006 «Коні. Методи визначення 
племінної цінності жеребців-плідників за якістю потомства», СОУ (стандарт 
організації України) 01.22-37-717:2008 «Коні. Типові технологічні процеси 
вирощування, тренінгу та випробовування. Основні параметри та технічні 
вимоги до технологічних вимог, організаційно-економічних, зоогігієнічних 
та етологічних норм утримання, відтворення, вирощування, тренінгу і 
випробовування коней» (ISB № 978-966-540-381-4), а також обґрунтовані 
актами впровадження теоретичних і практичних досягнень автора при 
селекційно-генетичному удосконаленню коней в умовах обмеженого 
поголів’я зі збереженням породних особливостей та цінних селекційних 
ознак, а також дозволяють створити нові породні відгалуження шляхом 
ввідного схрещування з поліпшуючими породами коней. Результати 
досліджень за темою дисертації висвітлено у 58 наукових працях, із них: 2 
монографії у співавторстві, 3 навчальні посібники, 23 статті у фахових 
виданнях, затверджених МОН України, 35 статей, що входять до науково- 
метричних баз, 4 статті в іноземних виданнях, 14 публікацій у матеріалах 
Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

Зміст і структура дисертації. Дисертація Ткачової Ірини 
Володимирівни виконана згідно сучасних вимог щодо докторських 
дисертацій. Вона включає всі необхідні розділи і складає 517 сторінок 
комп’ютерного тексту, а саме: анотація, summary, список опублікованих 
праць за темою дисертації, вступ, огляд літератури за темою та вибір 
напрямів досліджень, загальна методика й основні методи досліджень, 
результати власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів 
досліджень, висновки, пропозиції виробництву, список використаних 
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джерел, додатки. Робота ілюстрована 124 таблицями та 57 рисунками. 
Список літератури налічує 571 джерел, у тому числі 187 - латиницею. 

«Анотація» 5 сторінок на українській мові та 5 сторінок «Summary» 
на англійській мові, де коротко представлено дисертаційну роботу автора. 

У «Вступі», викладеному на 11 сторінках сформульовано 
обґрунтування вибору теми досліджень, зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами і темами; мета і завдання досліджень, методи 
досліджень, наукова новизна одержаних результатів, практичне значення 
одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробація результатів 
дисертації, публікації та структура і обсяг дисертації. 

У розділі 1. «Огляд літератури за темою та вибір напрямів 
досліджень», який викладений на 80 сторінках (16,3 % від загального 
обсягу дисертації), дисертант аналізує стан світового генофонду коней, 
перспективи розвитку конярства і достатньо вірно вказує на те, що поголів’я 
коней у світі відносно стабільне - близько 60 млн. голів, численність яких 
залежить від економічного розвитку країни, природно - кліматичних умов, 
традицій населення та форми використання коней. 

В підрозділі 1.1. «Аналіз стану світового генофонду коней. 
Перспективи розвитку конярства». Дисертант достатньо об’єктивно 
вказує, що в економічно розвинених країнах світу найбільше популярне 
спортивне конярство: де функціонує потужна індустрія кіннозаводства, 
іподромних, спортивних, туристичних клубних, сервісних та інших 
конярських підприємств. Наведені позитивні приклади розвитку конярства у 
різних країнах Європи, Азії та Америки. Так, у Великобританії галузь 
конярства забезпечує роботою понад 100 тис. населення, де функціонують 
59 ліцензованих іподромів, а іподромна справа приносить до казни щорік З 
млрд. фунтів стерлінгів. Світовим лідером з конярства є Китай, де розводять 
і ефективно використовують майже 9 млн. голів коней різних порід і діє 
понад 900 кінних клубів. Дисертант вірно вказує, що у країнах світу 
розводять більш ніж 350 порід і порідних груп коней, які за географічним та 
зональним розповсюдженням розподіляються на породи світового 
значення - розповсюджені у багатьох країнах, транскордонні - 
розповсюджені у країнах, що межують одна з одною та мають спільні 
традиції конярства; та місцеві - обмеження ареалом однієї країни або її 
частиною. До порід світового значення відносять чистокровну верхову, 
арабську, тракененську, американську стандартбредну породи. Прикладом 
транскордонних порід названі орловська та російська рисисті; гуцульська, 
яка розповсюдження в Україні, Польщі, Словенії та Угорщині. До порід 
місцевого значення дисертант відносить породи, які виведені і основний 
генофонд мають на території однієї країни - українська верхова, 
новоалександрівська ваговозна, ахалтекинська, вестфальська та інші. 

В заключній часті підрозділу 1.1. дисертації показано розподіл 
поголів’я коней у країнах світу і за континентами світу. 
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Підрозділ 1.2. «Формування системи селекційно - племінної 
роботи у конярстві України». Дисертант вірно вказує, що географічно -
кліматичні умови сучасної України здавна сприяли розвитку землеробства і 
тваринництва, в тому числі конярства. Автор вірно вказує, що селекційно - 
племінна робота у конярстві здійснюється на основі генетичних 
закономірностей, шляхом спрямованої селекційної роботи при 
чистопородному розведенні, а також шляхом використання видатних 
генотипів при різних формах схрещування. У 30-ті роки XX сторіччя 
кіннозаводчики та селекціонери прийшли до висновку, що необхідно 
удосконалювати існуючі і створити нові породи коней, які б відповідали 
сучасним вимогам. В той період основними були: арабська, англо-арабська, 
чистокровна верхова і її помісі, донська, орловська рисиста. Починаючі з 
цього періоду в СРСР було виведено 20 нових порід коней, у тому числі дві 
- в Україні: українська верхова і новоолександрівська ваговозна. Також 
українські селекціонери приймали участь у виведенні і селекції орловської і 
російської рисистих, будьонівської, латвійської запряжної, торійської порід. 

Підрозділ 1.3. «Принцип породоутворення у кіннозаводстві». 
Дисертант вірно вказує, що селекційна стратегія генетичного поліпшення 
тварин, у тому числі і коней, може відбуватися трьома основними шляхами: 
селекція між породами, селекція у межах породи (лінія, родина), а також 
кросбридинг. Дана вірна оцінка використання чистопородного розведенні у 
конярстві при породоутворювальному процесі. Даний метод дозволяє 
підтримувати у породі відповідну спадкову однорідність, надійно зберігати і 
розвівати властиві породні якості. Метод чистопородного розведення, як 
відмічає автор, включно використовують при розведенні чистокровної 
верхової, арабської, ахалтекинської і аборигенних порід. Дисертант 
правильно вказує, що розведення коней за лініями необхідно вважати 
фундаментальними питаннями теорії і практики племінної справи в 
конярстві. Провідне місце у селекційній роботі з породами коней займають 
кроси ліній, що збагачує нові генотипи генами, або ознаками і сприяє 
прояву гетерозису при чистопородному розведенні. Автор наводить 
приклади кращих кросів ліній в орловської рисистої, а також у чистокровної 
верхової породи. Різні форми схрещування використовують при створенні і 
удосконаленні усіх порід коней. Відтворювальне схрещування дійсно 
застосовують для виведення нових порід. В, дисертаційної роботі особлива 
увага автором надається генезису англійської чистокровної верхової породи, 
та її впливу на розвиток спортивного конярства і кіннозаводства для 
багатьох країн світу, в тому числі і для України. 

Заслуговує уваги і підрозділ 1.3.2. «Особливості селекції 
напівкровних (\уагтЬ1оос1) спортивних коней», де об’єктивно дано 
оцінку розвитку спортивного кіннозаводства Німеччини. Дійсно Німеччина 
є однією з провідних країн у міжнародному напівкровному кіннозаводстві, 
про що свідчать нескінченні перемого німецьких вершників на світових 
першостях і найбільш розвинута кінна індустрія у світі. 
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Напівкровні породи Німеччини з багатовіковою історією: 
гановерська, ольденбурзька, голштинська, веетфальська, 
мекленбурзька, брандербургська, використання яких дозволило у 
порівняно короткі терміни створити нові популяції верхових коней. В 
процесі створення найбільш поширеної породи в Україні — української 
верхової використовували складне відтворне схрещування чистокровної 
верхової і кращих західноєвропейських порід того часу: тракененську, 
гановерську та вестфальську породи коней. 

В цьому підрозділі кратко показано розвиток конярства у 
Нідерландах і особисто показано розведення голландської напівкровної 
породи коней, методологія створення якої рекомендована для використання 
у селекції напівкровних коней в Україні. Предметом особливої уваги є 
кровність спортивних коней за чистокровною верховою породою. Це 
достатньо об’єктивно розглянуто в підрозділі 1.3.4. «Порівняльний аналіз 
методів створення російської та української верхових порід». 
Походження і розвиток російської верхової породи тісно пов’язані зі 
споріднено - українською верховою породою. В перші післявоєнні роки 
було прийнято рішення завозити у мережі дії держплемрозплідників 
чистокровних і високо кровних жеребців для зменшення різнорідності 
кінського масиву і поліпшення породності, конституції та екстер’єрних 
показників. Поступово в кінних заводах і конярських фермах УРСР було 
зібрано значну кількість коней верхового типу вітчизняного походження і 
західноєвропейських порід, які надішли з військових частин. Перший етап 
роботи з виведення української верхової породної групи коней 
характеризується випробуванням різних варіантів схрещування добором 
якісного селекційного матеріалу. Було визначено необхідність виведення 
крупного сільськогосподарського коня верхово-запряжного типу 
(універсальної робочої продуктивності) замість вузькоспеціалізованої 
чистокровної верхової породи. Для одержання крупного верхового коня 
роботу спрямували на типізацію при складних міжпородних схрещуваннях. 
За період роботи з 1945 по 1950 року в Українському кінному заводі №173 
було одержано і вирощено групу коней бажаного верхово-запряжного типу. 
Як стверджує автор, в кінці першого періоду визначались три типу коней, 
що різною мірою задовольняли поставленим вимогам: основний тип 
верхово-запряжного коня, запряжний тип і верховий тип. З 1951 року була 
розпочата робота з генеалогічними лініями і маточними спорідненими 
групами, засновники яких використовувались в Українському кінному 
заводі №173, а їх сини і дочки одержали значне розповсюдження за межами 
племзаводу. У 1955 році, як стверджує автор, чисельність коней бажаного 
типу становила в кінних заводах більше ніж 2500 голів. Третій етап 
характеризується удосконаленням коней української верхової породної 
групи шляхом складного відтворювального схрещування і розведення 
помісей бажаного типу «в собі». Для отримання запланованого типу 
спортивного коня весь маточний складна був розділений на три типи: 
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основний, густий і полегшений. На початок періоду апробації -01.01.1976 
року коні української верхової породної групи належали до багатьох 
генеалогічних комплексів і мали чітку лінійну структуру, в якій найбільшу 
частку складали англо - тракено - угорський (20,4%), англо - угорський 
(16%), англо - ганноверо - угорський (12, 1%), англо - тракено - ганноверо - 
угорський та англо - російсько - тракено - ганноверо - угорський (по 8,7%). 
У зв’язку зі зростаючими вимогами кінного спорту і експорту породу 
удосконалювали за комплексом ознак, що визначають спортивну робото 
здатність: тип, проміри, статі, екстер’єру, якості рухів, стрибкові якості. 
Породу затверджено 17 грудня 1990 року. 

В підрозділі 1.3.5. «Порівняльний аналіз методів створення 
рисистих порід коней» дисертантом дана порівняльна характеристика 
орловської рисистої, американської стандартбредної, скандинавської 
холоднокровної, французької рисистої і російської рисистої породи. 

В підрозділі 1.4. «Селекційно-генетичні параметри коней різних 
порід» автором при аналізі деяких важливих ознак ураховувались 
селекційно 
- генетичні коефіцієнти h2, r, Cv, а також сучасний метод BLUP при 
використанні якого встановлено, що величини залежності роботоздатності 
від дистанції (10,6 - 31,8%), року скачок (5.2 - 7.8%), дня скачок (до 19,5 %), 
індивідуальної жвавості коня (15,1 - 24,4%), і найбільш впливового фактору 
(49,4 - 70,9%) рівня боротьби, який включає комплекс: склад групи на старті 
- день і рік проведення скачок. 

Підрозділ 1.5. « Селекційно - генетичний моніторинг у конярстві і 
генетичні аспекти збереження порід коней in vivo», дисертант вірно 
вказує, що основна мета генетичного моніторингу коней - ідентифікація і 
картування генів - маркерів кількісних і якісних ознак. Кількість маркера 
для селекції залежить від кількості апелів, які має цей маркер і їх частота. 
Дійсно молекулярно - генетичні маркери є ефективним інструментом і 
засобом, за допомогою якого оцінюють і характеризують міжпородне, 
внутрішньовидове та міжвидове генетичне різноманіття. Дисертант 
наводить в цьому підрозділі достатньо аргументовані вислови, що 
молекулярний аналіз генетичного різноманіття тварин є необхідною ланкою 
при розробці і виконанні програм зі збереження генетичних ресурсів, при 
визначенні походження порід, вивчення механізмів генетичної мінливості, 
розробці методів генетики і селекції кількісних ознак. Важливість 
проведення імуногенетичного аналізу і оцінки генетичних особливостей 
вітчизняних породних популяцій коней в рамках державної програми 
ідентифікації і паспортизації племінних коней, в умовах лабораторії 
генетики IT НААН на базі створеного банку імунодіагностикумів із 12360 
коней з 28 порід дозволяє селекціонерам проводити і планувати племінну 
роботу в племінному конярстві на сучасному світовому рівні. В цьому 
підрозділі дисертантом дана оцінка методів розрахунку ефективності 
чисельності популяції (Ne), яка визначається за кількість особин в 
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«ідеальній популяції» з урахуванням дисперсії генних частот і коефіцієнту 
інбридингу, характерних для реальної популяції. Дуже аргументовано 
завершається цей підрозділ і відповідає вимогам для дисертаційних робіт 
тим, що дисертантом зроблено важливий міні-висновок. Автор вказує, що 
концепція збереження генофонду тварин в контексті популяційної генетики 
і планування селекційного процесу складається з аналізу структури 
популяції, визначення генераційного інтервалу, ефективної чисельності 
популяції, виділення субпопуляції (материнських і батьківських ліній) і 
планування ефективних підборів, визначення частки внеску поліпшуючих 
порід і обґрунтування їх використання для міжпородного схрещування. 

В підрозділі 1.7. Фактори, що обумовлюють економічну 
ефективність селекції у конярстві», дисертант аргументовано доводе 
етапи кінноспортивного бізнесу, як в нашій країні, так і в Німеччині, 
Великобританії, Нідерландах, США, Австралії та Японії. Завертається 
підрозділ правильними міні-висновками, що одним із завдань досліджень 
було вивчення ринку спортивних коней України у порівнянні з передовими 
країнами кінної індустрії, а також визначення організаційно-економічних 
складових економіки спортивного конярства для господарств, які 
вирощують коней для кінного спорту. 

В заключному підрозділі 1.8. «Обґрунтування власних досліджень» 
дисертант вказує, що в умовах обмеженого генофонду тварин особливості 
селекції не у повній мірі залежать від кількості та якості тварин у породах, а 
залежать від набору генів, що формують породні ознаки. При цьому 
правильне продовження в тому, що в заводських породах коней з 
обмеженим генофондом визначний вплив на мікроеволюцію генеалогічних 
ліній має індивідуально племінна цінність, препотентність окремих особин, 
лінійна сполучуваність і сполучуваність батьківських пар. Все це в першу 
чергу стосується базових порід коней, які розмножуються і 
удосконалюються у нашій країні: українська і чистокровна верхові, 
орловська і російська рисисті, частка яких найбільша у структурі кінських 
порід. На сучасному етапі актуальними питаннями залишаються аналіз 
методів селекції: добору, підбору, чистопородного розведення за лініями, 
застосування інбридингу; використання різних форм схрещування з метою 
покращення генофонду і поліпшення селекційних ознак. Вирішення 
вищевказаних проблем в умовах обмеженого генофонду основних порід 
коней має важливе теоретичне і практичне значення. 

Розділ 2. «Загальна методика і основні методи досліджень», 
містить інформацію про матеріали, базу, умови проведення досліджень, а 
також загальні і особливі методичні підходи. Даний розділ викладений на 14 
сторінках (4 % от загального об’єму дисертації). Матеріалом для досліджень 
автора слугувала база даних первинного і племінного обліку кінських 
племінних заводів, звітів про випробування коней, результати експертної 
оцінки сучасного племінного складу чистокровної верхової, напівкровних і 
рисистих порід коней української селекції. Науково - методичні підходи 
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автора базуються на зоотехнічному та генеалогічному аналізі популяції 
коней заводських порід та ретроспективному аналізі селекційних процесів у 
породі. На підставі обробки інформаційної бази племінних заводів автором 
розроблені перспективні програми селекції з урахуванням популяційно-
генетичних процесів у породах. 

В підрозділі 2.2. «Методи оцінювання селекційних ознак коней», 
дисертантом представлені методи оцінки племінних тварин: за типом, 
екстер’єром, промірами, індексами, призової роботоздатності та якості 
потомства: автором показана в схемах «ідеальна модель стрибка», можливі 
відхилення від ідеальної моделі, а також «шкала оцінювання силових 
якостей коней при настрибуванні». 

В підрозділі 2.3. дані «Методи генетичних досліджень у конярстві» 
автором в дослідженнях були використанні «метод імуногенетичного 
аналізу породних популяцій», ДНК метод - методи маркерної селекції. 
Даний розділ в цілому обґрунтований, містить конкретні методи 
досліджень, що є необхідними при дослідженнях і розв’язанні поставленої 
мети і задач досліджень. 

Розділ 3 «Результати власних досліджень». Даний розділ містить 7 
підрозділів і займає об’єм 230 сторінок або 39,0% від загального об’єму 
дисертації. У даному розділі професійно викладено матеріали науково-
дослідної роботи. Дисертантом приведені комплексні дослідження, які 
включають: аналіз стану конярства в Україні та стратегія породного 
удосконалення чистокровної верхової породи коней вітчизняної селекції, 
система удосконалення орловської та російської рисистої породи коней 
вітчизняної селекції, де вказується: динаміка поголів’я і показники 
селекційних ознак, формування генеалогічної структури, ефективність 
застосування інбридингу, оцінка маточних родин, ефективність 
схрещування з зарубіжними генотипами, внутрішньопородна диференціація 
за маркерами груп крові та мікросателлітними локусами, ефективна 
чисельність та генераційний інтервал генофонду порід. В дисертаційний 
роботі важливим є 7 підрозділ «Економічна ефективність кіннозаводства і 
принцип ціноутворення на племінну і користувальну продукцію конярства». 

В підрозділі 3.1. «Аналіз стану конярства в Україні та стратегія 
породного удосконалення». Дисертант вірно вказує, що конярство в 
Україні розвивається переважно у трьох напрямках: робоче-користувальне, 
племінне і спортивне. Разом із тим, зростає цікавість населення до кінного 
спорту, лікувально-профілактичної верхової їзди та активного відпочинку. 
Зі зростаючими можливостями використання та експорту дієтичної конини, 
популяризації кумису у санаторно-лікувальної сфері, розширення 
асортименту продуктів, фармацевтичних та косметичних засобів, 
повертається актуальність промислового конярства. Загальний генофонд 
племінного конярства в Україні складається з 12 порід. Дисертант на основі 
власних досліджень вірно вказує, що при удосконаленні коней з обмеженим 
племінним ядром особливу важливість набуває визначення оптимальної 
статево-вікової та генеалогічної структури, запровадження комплексу 
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селекційних, технологічних, генетичних, кліматичних, соціально-
економічних факторів, які впливають на формування ліній та заводських 
типів із урахуванням чистопородного розведення та схрещування з 
генетично кращими представниками світового генофонду. Дослідження 
автора дисертаційної роботи показують, що вибір конкретних методів 
добору і підбору, а також системи розведення у першу чергу залежать від 
кількості тварин у популяції та кожному конкретному суб’єкті племінної 
справи, якості жеребців-плідників та маточного складу, наявності 
перспективних ремонтних жеребців та кобил. Для визначення цільових 
індикаторів селекційних програм удосконалення порід коней автором 
запропоновано алгоритм селекційної стратегії. 

Підрозділ 3.2. «Система удосконалення чистокровної верхової 
породи вітчизняної селекції». Дисертантом проведені дослідження 
динаміки поголів’я і показники селекційних ознак чистокровної верхової 
породи, результати випробувань молодняку коней 2 - річного віку, рекорди 
жвавості коней, показники розвитку молодняку коней за промірами, 
експертною оцінкою у 2, 3 і 4 - х річному віку і старше, а також вирахувані 
коефіцієнти кореляції (г) між показниками основних промірів і експертною 
оцінкою екстер’єру коней. 

В підрозділі 3.2.2. «Формування генеалогічної структури і лінійна 
сполучуваність в системі селекції чистокровної верхової породи 
коней»,дисертант аргументовано вказує, що розвинена генеалогічна 
структура сприяє прогресу породи. Ретроспективними дослідженнями 
встановлено, що генеалогічна структура породи нараховувала 11 
генеалогічних ліній, з яких найбільшу вагу в структурі породи займали лінії 
Дугласа (20.0%) і Пренс Роуза (15,0%). Сучасні дослідження автора 
показали, що більшість за кількістю продовжувачів зайняли найбільш 
популярні у світі лінії Норсен Дансера (41,9 %) та Нейтів Дансера (25,8%). 
Популярність даних ліній пов’язана з їх прогресом за жвавістю у світі. 
Оцінка призової роботоздатності молодняку 2 - річного віку у розрізі 
генеалогічних ліній на Одеському іподромі у 2016 році показала, що 
переважна більшість коней 2 - річного віку належала до лінії Нейтів Дансера 
і Норсен Дансера (відповідно 37,3% та 30,9% від усього випробуваного 
поголів’я). Відповідно більшість коней з цих ліній стали переможцями у 
скачках, в тому числі - у традиційних призах. Сучасний маточний склад 
вітчизняної частини породи, за дослідженням дисертанта, представлений 
більшістю кобил ліній Фелариса (17,4%), Дугласа (16.9%) і Рібо (11,4 %). у 
меншій кількості - кобили лінії Турбільйона, Мен О'Уора і Норсен Дансера. 
Враховуючі тиск провідних ліній Норсен Дансера на українську популяцію 
чистокровної верхової породи у найближчі роки, за дослідженнями автора, 
передбачається перспектива збільшення кількості жеребців-плідників та 
маток цих ліній. Дисертантом були проведені генетичні дослідження 
генотипів жеребців-плідників, рекомендованих для племінного 
використання - продовжувачів ліній. Плануючі підбори, автор дисертаційної 
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роботи, рекомендує врахувати імуногенетичні маркери жеребців-
поліпшувачів. 

В підрозділі 3.2.3., дисертантом представлено «Формування і 
розвиток маточних родин в системі селекції чистокровної верхової 
породи коней». Автор вказує, що сучасна вітчизняна популяція 
чистокровної верхової породи коней (n = 774 голів), включає 9 маточних 
родин та 17 маточних родинних груп. Найчисельнішою у вітчизняній 
частині породи є маточна родина 1602 Фієлі (23 кобили), які 
характеризуються високим скаковим класом та спринтерськими 
здібностями. Родина 1123 Долини, найвище оцінена за якістю потомства 
(15,7% переможців та 50,4 % призерів традиційних призів), отримала 
розвиток через чотирьох доньок: Бандуру, Даріко, Доху і Дружбу. Від 15 
маток цієї родини за вивчений період отримано 46 голів молодняку, які при 
випробувані мали 27,3% перших місць від числа своїх виступів та 50,4% з 
них - призових місць в традиційних призах. Дисертант достатнє 
аргументовано вказує, що досить широке розгалуження маточного складу 
чистокровної верхової породи вітчизняної селекції за маточними родинами 
дозволяє вести повноцінну племінну роботу в умовах обмеженого 
генофонду і випробувати різноманітні сполучення: лінія х маточна родина. 

В підрозділі 3.2.4. «Ефективність застосування інбридингу при 
удосконаленні чистокровної верхової породи коней». Аналіз родоводів 
випробуваних коней показав наявність помірного інбридингу ступенях IV - 
IV, III - IV, IV - III. Найчастіше у родоводах переможців призів першої 
групи було виявлено помірний інбридинг (III - III, IV - IV, V - V). 
Дисертантом встановлено, що переважна кількість переможців призів 
першої групи (рівень Дербі) одержані при застосуванні моделі підбору, 
побудованої на аутбредному розведенні (крос ліній), їх частка складала 
73,9% з усіх випробуваних коней. 

В підрозділі 3.2.6. «Внутрішньопородна диференціація 
чистокровної верхової породи коней вітчизняної селекції за маркерами 
груп крові» дисертантом проведена порівняльна характеристика породних 
маркерів алелофонду чистокровної верхової породи (n = 499 голів) за 
частотою еритроцитарних антигенів, де було встановлено, що основними 
маркерами породи є еритроцитарні антигени Аа(0,952), Аd(0,952), 
Dс(1,000), Dc(0,571), Dg(0,762), частота яких у популяції досліджених коней 
становила більше 50%, рідше зустрічаються алелі Dе(0,333), Dk(0,095), Ка 
(0,048). Завдяки вивченню антигенного складу крові в породної популяції 
коней чистокровної верхової породи встановлено наявність древніх алелів 
Аа(0,952) і алелів доместикації De(0,333), Dk(0,095), Ка (0,048). В 
генетичній системі груп крові алель Dс = 1,000 є одним із древніх в геномі 
породи, отриманого от дикого предка і дорівнює 1. Дисертантом виявлено 
досить значну різницю за алелофондом жеребців чистокровної верхової 
породи між популяціями тварин окремих кінних заводів, що свідчить про 
специфіку селекційної роботи. 
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В підрозділі 3.3. «Система удосконалення української верхової 
породи коней», який викладений на 85 сторінках, дисертант аналізує 
динаміку поголів’я коней української верхової породи з 1995 по 2015 рік, 
результати оцінки молодняку за комплексом ознак, кореляційну залежність 
між показниками екстер’єру та спортивною роботоздатністю коней 
української верхової породи, рейтинг кращих коней за індексом спортивної 
роботоздатності, аналіз показників відтворювальних якостей маточного 
поголів’я породи в суб’єктах племінної справи, тривалість ембріогенезу 
залежно від лінійної належності матерів і батьків. 

В дисертаційній роботі показано, що станом на 01.01.2017 року в 
Україні зареєстровано 19 суб’єктів племінної справи з розведення коней 
української верхової породи, у тому числі 7 кінних заводів та 12 племінних 
репродукторів. Загальне поголів’я коней становить1034 голів, у тому числі 
48 жеребців - плідників, 433 племінних кобил та 442 голів ремонтного 
молодняку різного віку. Використовуючи досвід селекції попередніх 
періодів, дисертантом розроблено програму селекції української верхової 
породи до 2020 року і встановлені наступні індикатори селекції: 
призначення і напрям селекції - племінні коні високого спортивного класу з 
універсальною роботоздатністю: методи розведення - чистопородне за 
лініями, схрещування на рівні прилиття крові з вихідними та іншими 
спортивними породами, які за походженням типом будови тіла, екстер’єром 
та робочою продуктивністю подібні до української верхової породи і 
спроможні поліпшити її селекції ознаки. 

Коні української верхової породи представляють більшість у виїзді та 
конкурі (69,8% та 52,9 відповідно). З усіх коней, що виступали у кінному 
спорті 53,8 % використовувались у конкурі, 28,0 % - у виїздці, 1,6% - 
триборстві. Решта 16,6% використовувались в інших видах кінного спорту. 

Коні спортивного напряму роботоздатності характеризуються 
тривалим періодом підготовки, тому результативність виступів у кінному 
спорті можливо визначати не раніше 7-8 років. Надважливою ланкою 
технології тренінгу спортивних коней є дослідження, що дозволяє у 
ранньому віці оцінити задатки тварин. При аналізу відтворювальних якостей 
коней української верхової породи дисертант вказує на тривалість 
ембріогенезу в залежності від породи і лінійної належності матерів і батьків. 

Тривалість ембріонального розвитку лошат української верхової 
породи становила у середньому 337,4 діб з лімітами від 309 до 355 діб. 
Достовірної різниці між тривалістю ембріонального розвитку жеребчиків і 
кобилок автором не виявлено. Дисертантом встановлено, що максимальною 
тривалістю ембріогенезу серед порід, які досліджувались мали конематки 
чистокровної верхової породи - 342,8 діб, мінімальною була у кобил 
арабської породи - 333,2 діб, а українська верхова порода у середньому мала 
- 337,5 діб. В таблицях 3.41 та 3.42 дисертантом представлені матеріали 
досліджень тривалості ембріогенезу залежно від лінійної належності батьків 
(146 голів) та від лінійної належності матерів (196 голів), при цьому 
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варіювання ознак ембріогенезу на 342 піддослідних конематках (СУ = 1,62 - 
3,0%), що вказує на слабке варіювання ознаки. 

В підрозділі 3.32. «Формування генеалогічної структури і лінійна 
сполучуваність в системі селекції української верхової породи коней». 
Дисертант дає об’єктивну оцінку формування генеалогічної структури 
породи, особливо у начальний період, коли використовували жеребців-
плідників ліній Шторма, Тайфуна, Хрусталя, (Хандзіка), а пізніше жеребців 
лінії Т 09 Хініна 73 та Арпада. 

В таблиці 3.43., автором дисертаційної роботи представлена сучасна 
лінійна структура української верхової породи з 1990 по 2015 рік. Із 
представниками 8 класичних генеалогічних ліній, найкращі результати 
оцінки показали продовжувачі ліній Безпечного і Хобота, а за екстер’єром 
представники Безпечного і Хрусталя. 

За період формування української верхової породи (1959 -1991 рр.) 
було сформовано 25 маточних родин, а в сучасних умовах селекціонують в 
племінних заводах 31 маточну родину. Найбільша кількість кобил сучасного 
маточного складу нараховується у маточних родинах 266 Арізони (п = 31), 
159 Теми (n = 28), 318 Билинки (n = 19), 85 Інфантерії (n - 16), 86 Інфри І (n 
= 15), 541 Хохлатки (n = 14), Фаворитки (n = 14). 

На базі досліджень родоводів генетично цінних маточних родин і 
жеребців-плідників міжнародного і національного спортивних класів, 
дисертантом була розроблена і частково реалізована перспективна 
селекційна програма 2015 -2025 роки, де передбачені особливості роботи з 
маточними родинами і маточними родинними групами. 

В підрозділі 3.3.4. дисертантом встановлено «Ефективність 
застосування інбридингу в селекції української верхової породи». 
Аналізом родоводів 50 голів жеребців, допущених до племінного 
використання в українській верховій породі у період селекції 2000 - 2015 
роках встановлено, що з 36 голів (72%) одержані з використанням 
інбридингу у помірних ступенях (III - III, V, IV - IV, VI - IV, IV), у тому 
числі: на одного предка - 30%; на двох предків - 24%, на трьох предків - 
10%; на чотирьох предків -8%. Встановлено, що з усіх жеребців - плідників 
52% є переможцями і призерами змагань з класичних видів кінного спорту 
міжнародного і національного рівня. Із них лише 8,0% жеребців виявилися 
аутбредними. Дисертант вважає, що основним методом удосконалення 
української верхової породи є чистопородне розведення за лініями, при 
цьому селекційно-племінна робота спрямована на збереження характерних 
особливостей - бажаного типу будови тіла, нарядних форм екстер’єру та 
суттєвого підвищення спортивної роботоздатності. 

В підрозділі З.4., 3.5. та 3.6. дисертаційної роботи представлена 
«Порівняльна характеристика коней рисистих (орловської та 
російської) порід, методи їх створення і системи випробувань»; де 
дисертант показує розвиток коней рисистих порід у Франції, США, 
Фінляндії та Україні. Автором встановлено, що системи випробувань 
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рисистих коней в країнах розвиненого конярства значно різняться. 
Дисертант вказує, що вітчизняна система випробувань коней рисистих порід 
прямо протилежна досвіду США та країн Європи. 

Орловська рисиста порода коней є третьою за чисельністю в Україні 
і складає 17,9% від загального поголів’я племінних коней. Сучасний 
відтворювальний склад орловської рисистої породи України - це 21 
жеребець-плідник та 205 племінних маток у 7 суб’єктах племінної справи. 
Більшість поголів’я (72,5%) утримуються у кінних заводах - філіях ДП 
«Конярство України». Орловська рисиста порода є транскордонною і 
розводиться переважно у країні-організаторі - Російській Федерації та 
Україні. 

Дослідження автора показали, що орловська рисиста порода 
вітчизняної популяції динамічно підвищує жвавість, стає скоростиглішою, а 
деякі її кращі племінні тварини виявляють рекордні показники жвавості (на 
дистанції 1600 м - 2 хв.05 с - 2 хв. с). 

Розрахунок коефіцієнту кореляції та коефіцієнту успадкованості 
жвавості жеребців та їх потомства у відповідні вікові періоди показав 
позитивний зв'язок і невисокий рівень успадкування жвавості. Найбільший 
коефіцієнт кореляції між показникам жвавості плідників та їх потомства у 
віці 4-х років і старше (п  = 135) склав r±mr=0,550±0,17 при Р<0,95, що автор 
пояснює позитивним відбором для випробувань у старшому віці найкращих 
за жвавістю потомків кожного жеребця. 

Оцінка генеалогічної структури і лінійної сполучуваності у системі 
селекції орловської рисистої породи коней показала, що найбільш 
перспективним в Україні є розвиток ліній з найбільшою кількістю 
продовжувачів: Піона, Пілота і Барчука. Розподіл маточного складу за 
генеалогічними лініями відбувається згідно використання жеребців-
плідників. Найбільша кількість племінних маток вітчизняної селекції в 
породі належать до лінії Пілота (27,5%), Піона (23,9%) та Барчука (19,9%). 

У кінних заводах із розведення коней орловської рисистої породи 
сформовано 27 маточних родин та маточних родинних груп, які налічують 4 
і більше кобил. 

Дисертантом встановлено, що використання в селекції орловської 
рисистої породи «помірного» і «віддаленого» інбридингу не виявило 
суттєвої різниці у показниках розвитку основних промірів, а й покращило 
роботоздатність при проявлені жвавості 2.10-2,05 хв./с. 

Дисертант рекомендує в умовах обмеженої чисельності племінних 
тварин розширювати генеалогічну структуру, особливо за рахунок 
розведення маточних родин і застосовувати перевірені кроси ліній, що 
дозволить підтримувати в обмеженій популяції достатній рівень 
гетерозиготності. 

Дисертантом проведені дослідження внутрішньопородної 
диференціації племінних тварин орловської рисистої породи за маркерами 
груп крові та мікросателлітними локусами. Генетична характеристика 
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алелофонду орловської породи вітчизняної селекції показало, що основними 
маркерами породи є алелі Аа, Аd, Dd, Dg, частота яких у популяції 
становила 50% і більше. 

Розподіл генотипів коней орловської рисистої породи за 
мікросателлітними локусами ДНК показав, що частка гетерозиготних 
генотипів значно більше за частку гомозиготних. 

В підрозділі 3.6. «Система удосконалення російської рисистої 
породи коней». Дисертант вказує, що станом на 01.01.2017 року в Україні 
зареєстровано 12 суб’єктів племінної справи при загальній чисельності 
породної популяції 490 голів, у тому числі 24 жеребців-плідників та 193 
племінних кобил. Крім того, в селекційній роботі використовують 6 
жеребців-плідників французької рисистої породи та 2 американської 
стандартбредної, 18 кобил французької рисистої породи та 4 американської 
стандартбредної. Селекційна робота з породою спрямована на розвиток 
призової роботоздатності. Використовуючи сучасні методи селекції 
вченими і селекціонерами одержані перші рисаки вітчизняної селекції, 
жвавість яких перевищує 2 хв. на дистанції 1600 м.: Вертеп (1,59.8 хв./с), 
Графік (1,57.2 хв./с), Громовой (1,59.6 хв./с) та інші. 

Дисертантом встановлено, що за останні 10 років генеалогічна 
структура породи значно звужена - жеребці-плідники належать лише до 
двох ліній американського походження: Скотланда (41,9%) і Воломайта 
(58,1%). У маточному складі зареєстровані кобили з п’яти генеалогічних 
ліній, при цьому лінії «Заморського чуда» представлена всього 4 кобилами, 
ще 1 кобила проходить з лінії Рейнольдса. Дослідження автора 
дисертаційної роботи показують, що ремонт відтворювального складу 
здійснюється переважно за рахунок саморемонту, а жеребці-плідники 
американської та французької рисистих порід, які використовуються для 
збагачення генофонду, мають у родоводах видатних предків, 
розповсюджених у світовому генофонді рисистих порід. В умовах 
обмеженого генофонду породної популяції дисертантом рекомендовано 
використовувати варіанти підборів із наявністю інбридингу: простого і 
комплексного у різних ступенях. Встановлено, що більшість 
проаналізованих родоводів коней класу жвавості 2.10 хв./с. і жвавіші, 
отримані на підборах із комплексним інбридингом (33,8%), із них - 7,2% у 
помірному і 11,4% - у віддаленому ступенях. 

Дисертантом досліджена внутрішньопородна диференціація 
російської рисистої породи коней вітчизняної селекції за маркерами груп 
крові та мікросателлітними локусами, які використовуються при плануванні 
підбору, побудованому на міжпородному схрещуванні, а також при селекції 
на отримання гомо- або гетерозиготного потомства. 

В останньому підрозділі 3.7. «Економічна ефективність 
кіннозаводства і принцип ціноутворення на племінну і користувальні 
продукцію конярства». Дисертант вірно вказує, що в умовах обмеженого 
генофонду особливої важливості набуває оптимізація репродуктивного 
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поголів’я тварин, яка пов’язана з біологічними, соціальними і економічними 
показниками, а саме, потребами населення у конях певного напрямку 
господарського використання. 

Загальна чисельність поголів’я коней в Україні - 344 тис. гол., а в 
суб’єктах племінної справи зареєстровано — 4370 голів племінних 
коней, у тому числі кобил - 2087 гол.. Щороку на ринку племінних коней 
реалізується у середньому 500 голів молодняку різних порід, у тому числі 
коні спортивного призначення складають найбільшу частку. 

Дисертант вказує, що основними показниками економічної 
ефективності спортивного кіннозаводства є розмір загально чистого 
прибутку, як різниця між вартістю реалізованих коней і всіма виробничими 
витратами на їх вирощування і продаж, а також рівень рентабельності 
галузі. Для поглиблення економічних досліджень дисертант правильно 
вказує, що економічна складова кінноспортивної індустрії складається із 
наступних елементів: вартість спортивного коня, вартість кормів, підстилка, 
вартість амуніцій для коня і вершника, ветеринарне обслуговування, оплата 
послуг тренера, берейтора і конюха, оплата послуг постою на стайні (оплата 
комунікацій при утриманні у власній стайні), стартові внески, оформлення 
документів, транспортування коней на змагання, податки, маркетинг. 

Розділ 4. «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» 
викладений на 17 сторінках і містить обґрунтовану інформацію, яка була 
проведена у попередніх розділах. Автор лаконічно проаналізувала 
отриманий експериментальний і селекційно-генетичний матеріал, і в цілому 
його узагальнила. Обговоренні переконливо доведено теоретичне і 
практичні значення отриманих результатів, що є свідченням про достатньо 
високий науковий рівень дисертанта. 

Експертиза висновків. Висновки розміщені на 5 сторінках і 
складаються із 15 пунктів. Висновки науково обґрунтовані і випливають із 
результатів проведених досліджень. В цілому вони конкретні, логічні і 
достовірні. 

Автореферат відповідає змісту дисертації. В ньому приведені основні 
результати досліджень, висновки ідентичні висновкам, які представлені в 
дисертації. Основні результати досліджень достатньо повно висвітлені у 
наукових статях, опублікованих у фахових виданнях. 

Пропозиції виробництву. Практичні рекомендації дисертанта науково 
обґрунтовані. Представлені дослідження широкомасштабні і достовірні. 
Результати науково-дослідної роботи Ткачової Ірини Володимирівни 
апробовані та впроваджені у виробництво. Результати досліджень 
селекційно-племінної роботи с кіньми заводських порід вітчизняної популяції 
використанні при випробуваннях нових ліній, маточних родин, лінійних 
сполучень, каталогах жеребців-плідників допущених до племінного 
використання (2005 - 2011рр.). На основі одержаних результатів розроблені 
рекомендації з ефективного використання схрещувань та використання 
оцінених кросів ліній для поліпшення екстер’єрних та жвавісних 
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характеристик порід коней вітчизняної селекції. 
Акти, про впровадження результатів дисертаційної роботи наявні та 

оформлені згідно із загально прийнятими вимогами. Усе це дозволяє дати 
високу оцінку дисертаційної роботи Ткачової І.В. 

Відповідність дисертаційної роботи вибраній спеціальності. 
Дисертація та автореферат написані українською мовою, оформлені у 
відповідності МОН України. Зміст дисертаційної роботи (основні завдання і 
напрям досліджень, використані методики досліджень та отримані при цьому 
результати, сформульовані висновки і пропозиції) відповідають паспорту 
спеціальності 06.02.01 - розведення та селекція тварин. 

Дискусії та критичні зауваження. Поряд із позитивною оцінкою 
змістової та важливої для науки і селекції тварин дисертаційної роботи 
Ткачової І.В., що рецензується, слід вказати окремі зауваження і побажання 
дисертанту, а саме: 

1. На стор. 2 автореферату дисертант вказує: «Мінімальний розмір 
популяції для підтримання генетичної мінливості визначається 
швидкістю мутацій». При отриманні аборигенних та перехідних порід 
сільськогосподарських тварин, відбір та мутаційний процес відіграли свою 
важливу роль. Проте, у період селекції заводських порід генетичне 
різноманіття виникає не внаслідок нових мутацій, а через нові комбінації 
генів. Селекційний прогрес буде ефективним лише тоді, коли він забезпечить 
зміни генофонду у потрібному напряму. Безперечно, головним фактором при 
цьому виступають: відбір, підбір, оцінка на сполучуваність; інбридинг, що 
контролюється, спрямоване отримання ефекту гетерозису і застосування 
таких типів селекції, які б дозволили отримувати високий рівень їх 
різноманітної продуктивності. 

2. У розділі 1 «Огляд літератури за темою та вибір напрямів 
досліджень» дисертант аргументовано аналізує сучасний стан генофонду 
коней та рівень селекційно-племінної роботи в породах. Проте, при 
резюмуванні підрозділів 1.2., 1.3., 1.5. відсутні міні-висновки у кінці даних 
підрозділів. 

3. На стор. 79 дисертації дисертант вказує, «Для зменшення 
різнорідності кінського масиву і поліпшення порідності, калібру та 
екстер’єрних показників». Виникає питання: «калібр - це класичний або 
селекційно-практичний термін і який його рівень позитивності в селекції ?» 

4. На стор. 103 у підрозділі 1.5 «Селекційно-генетичний моніторингу 
конярстві» дисертант пише: «У конярстві поєднання молекулярного аналізу 
та аналізу родоводів дозволило визначити ступінь генетичного різноманіття», 
бажано було б вказати: «у конярстві поєднання молекулярно- генетичного 
аналізу та аналізу родоводів...». 

5. На с. 104 дисертації у підрозділі 1.5. «Селекційно - генетичний 
моніторинг у конярстві і генетичні аспекти збереження порід коней in 
vivo» дисертант вказує, що «При включенні у генетичну оцінку інформації 
про гени з середнім і великим ефектом дії, очікується додатковий генетичний 
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прогрес». Класична генетична термінологія поділяє гени на структурні і 
регуляторні а також домінантні гомозиготні (АА), домінантні 
гетерозиготні (Аа), і рецесивні гомозиготні (аа). Кількість і якість генів, які 
функціонують, залежить від тканинної особливості клітин, від їх періоду 
життєвого циклу та стадії індивідуального розвитку організму тварини. 

6. На с. 107 дисертації у підрозділі 1.6. «Концепція збереження 
генофонду порід коней» наряду з класичними способами збереження 
генофонду тварин, бажано було б указати сучасні біогенетичні способи: 
клонування тварин, використання сексованої сперми, запліднення in 
vitro, а також створення банку ембріонів та яйцеклітин. 

7. На с. 117 у підрозділі 1.8. «Обґрунтування напрямів власних 
досліджень», дисертант вказує: «Вирішення проблеми виробництва якісної 
продукції конярства вимагає пошуку ефективних систем селекції...». 
Бажано було б написати: «Вирішення проблеми виробництва якісної 
племінної продукції вимагає пошуку ефективних систем селекції». 

8. На с. 118 дисертації, дисертант пише: «Вплив на еволюцію 
генеалогічних ліній має індивідуальна племінна цінність...». В розвитку 
живої природи, в тому числі тварин два важливих біологічних і генетичних 
етапів: еволюція і мікроеволюція. Еволюція - процес історичного 
розвитку живої природи на основі мінливості, спадковості і відбору. 
Мікроеволюція - це еволюційні процеси всередині виду. Таким чином 
вірно було би писати: «Вплив на мікроеволюцію генеалогічних ліній». 

9. На с. 119 дисертації вказано, що «Матеріалом для досліджень 
слугувала база даних, створена за документами «первинного племінного 
обліку...». Вірно було б указати: «Племінна робота з породами коней 
ґрунтується на даних «первинного зоотехнічного і племінного обліку, 
який здійснюється за затвердженими формами». 

10. На с. 145 дисертації, дисертантом вказано: «Розведенням коней 
чистокровної верхової породи в Україні також займаються 
кінноспортивні комплекси і приватні власники...» Вірно було б писати 
«Розведенням коней чистокровної верхової породи... займаються 
селекціонери кінноспортивних комплексів і приватні власники». 

11. На с. 146 дисертації вказано: «За середньою оцінкою екстер’єру 
варіабельної ознаки за досліджений період складає від 6,07 балів у 2016 році 
та 7,78 балів у 2008 році». При цьому логічно, що кореляція між середнім 
виграшем та середньою екстер’єрною оцінкою є досить висока - 0,58 ± 0,12 
(Р< 0,90). Коефіцієнт кореляції буває від 0 до 1. Розрізняють кореляцію 
високу г > 0,75, середню г < 0,50, слабку г < 0,25. Таким чином, 
дослідженнями автора встановлено середній показник коефіцієнта 
кореляції. 

12. На с. 214 у таблицях 3.41 та 3.42 в дисертації, дисертантом 
наведені власні дослідження: «Тривалість ембріогенезу лошат залежно від 
лінійної належності батьків і матерів». По-перше, об’єктом досліджень 
були, «кобили, а не лошата». 
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Біометрична обробка племінного обліку «Тривалості ембріогенезу у 
кобил показує», що різниця між групами кобил недостовірна або 
малодостовірна. Однак, дослідженнями дисертанта встановлено, що кобили із 
ліній Хрусталя мали тривалість ембріогенезу - 342,3 ± 3,48 діб, а кобили лінії 
Гугенота - 331,3±2,78 (tг= 2,47 при Р>0,01). Таким чином, дисертантом 
встановлено у 14 кобил із 342 піддослідних тварин тривалість ембріогенезу 
може бути селекційною ознакою, хоча у 96% кобил виявлено прояв, як 
важливої видової ознаки. 

У роботі зустрічаються редакційні погрішності та незначні друкарські 
помилки. 

Вважаю, що вказані зауваження і недоліки в цілому не впливають на 
суть роботи та високу оцінку виконаних автором досліджень. 

 
Загальний висновок на дисертацію. 

Враховуючі наукову і практичну актуальність теми досліджень, наукову 
новизну і практичне значення отриманих результатів, впровадження їх в 
селекційний процес породоутворення і удосконалення базових порід коней 
вітчизняної селекції, обґрунтованість отриманих результатів, достатню повноту 
викладених матеріалів в опублікованих працях та доповідях на науково - 
практичних конференціях. Вважаю, що дисертаційна робота Ткачової І.В. 
«Система селекційного удосконалення заводських порід коней в умовах 
обмеженого генофонду», відповідає пункту 10 Порядку присудження 
наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 року №567, а її автор Ткачова Ірина Володимирівна заслуговує 
на присвоєння наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.02.01 - розведення та селекція тварин. 
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