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УДК 636.4.082

ДО ПИТАННЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТЕРМІНАЛЬНИХ КНУРІВ

Т. А. Стрижак, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва НААН, Україна

У  статті  наведено  дані  про  використання  термінальних  кнурів  у
господарствах, які спеціалізуються по вирощуванню гібридного поголів’я свиней із
високоякісними  відгодівельними  і  м’ясо-сальними  показниками  продуктивності.
Кнури  синтетичних  ліній  використовуються  в  заключних  схемах  гібридних
поєднань.  Проведено  оцінку  різних  варіантів  схрещувань  материнських  форм  і
термінальних кнурів досліджуваних генотипів за показниками відгодівельної і м’ясо-
сальної  продуктивності,  встановлено  кращі  поєднання  по  усіх  оцінених
термінальних  кнурах,  що  надає  право  рекомендувати  використовувати  їх  у
системах гібридизації для практичного використання в роботі зі стадом свиней, із
гарантованим  підвищенням  відгодівельних,  м’ясо-сальних  показників  товарного
молодняка. 

Ключові слова:  селекція, генотип, термінальні кнури, схрещування, порода
свиней, відгодівельні і м’ясо-сальні показники, продуктивність.

Постановка проблеми.  Генетичне покращення тварин у багатьох
країнах проводять з особливою увагою до соціального, економічного та
екологічного контексту  й успішно вирішують зазначені  завдання,  якщо
селекційні програми становлять невід’ємну частину національних планів
розвитку галузі. Методи інтенсифікації виробництва продукції свинарства
мають  особливі  переваги,  які  пов’язані  з  розробкою  технологій,
спрямованих на збільшення ефективності конверсії корму. Підвищуються
вимоги  щодо  якості  кінцевої  продукції  свинарства,  у  відповідності  з
технологічними особливостями,  пов’язаними зі  стандартизацією м’ясної
сировини, складом жиру й білка, кольору та ін. [1, 2]. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. У  сучасних  умовах
господарювання  у  галузі  свинарства  зростає  попит  на  використання
гібридного  молодняка  свиней,  який  при  забої  після  відгодівлі  дає
високоякісну  пісну  свинину,  із  великим  виходом  м’яса  в  туші.  Кожна
селекційна  робота  у  своєму  завершенні  передбачає  одержання
високоякісної свинини [3, 4]. Товарне виробництво свинини на гібридній
основі дає змогу отримати від 6 до 18% додаткової продукції за рахунок
прояву бажаного стійкого ефекту гетерозису [5].  Останніми роками має
місце підвищений попит на м’ясні породи свиней [6]. 

Із  метою  отримання  гарантованого  ефекту  гетерозису  в
господарствах проводять оцінку різних схем схрещування для успішної
роботи системи гібридизації. Ця система передбачає виробництво свинини
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від  багатопорідних  гібридів,  які  отримані  від  двопорідних  свиноматок
поєднаними з термінальними кнурами. Була проведена значна кількість
досліджень  з  вивчення  різних  породно-лінійних  поєднань  [7],  як  при
простому,  так  і  при  складному  схрещуванні  й  породно-лінійній
гібридизації, але використання термінальних кнурів до цього часу вивчено
не повністю.

Мета, матеріали і методи досліджень.  В умовах свинокомплексу
ПАТ  «Агрокомбінат  «Слобожанський»  і  племінного  репродуктора  по
вирощуванню  свиней  ТОВ  «Агросервіс  ЛТД»  Харківської  області,
господарства «ЛАН» Дніпропетровської  області  та інших господарств з
виробництва  свинини  вивчено  вплив  генотипу  термінальних  кнурів  на
рівень продуктивності гібридного поголів’я молодняка свиней за різними
материнськими  формами.  Дослідний  відгодівельний  молодняк
представлений поєднанням генотипу батьківських й материнських форм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термінальний кнурець
–  це  чоловіча  особа-плідник,  яка  має  визначену  м’ясну  генетику,  що
стійко  потомству,  призначеному  для  використання  на  забій,  а  не  для
племінної  мети  та  розведення  нових  порід.  Термінальних  плідників
використовують  з  метою  передачі  своєму  потомству  більше  чоловічих
якостей  (розвинена  мускулатура),  на  відміну  від  плідників  із
материнськими якостями (висока молочність, легкість опоросу).

Термінальний  кнурець  OptiMus  Rattlerow  Segers  є  синтетичним
кнурцем, який отриманий від чистопорідної свинки великої білої породи
англійської  селекції  (генетичної  компанії  Rattlerow)  за  нуклеусом
батьківського напряму з  високом’ясними європейськими лініями кнурів
згідно з селекційною програмою Rattlerow. За більш як 65 річну роботу
OptiMus представляє плідникам унікальний баланс між високим виходом
пісного м’яса і швидкістю росту свиней. Забезпечує високі темпи щодо
нарощування м’ясної маси туші. Кнурів OptiMus розводять, щоб отримати
«BETTERgen Muscle+», єдиний ген-маркер, який відповідає за пісне м’ясо
і  однорідність  туші.  Задовільний  відсоток  пісного  м’яса  в  туші
відгодівельного  молодняка  становить  від  56% до  58%.  Потомки мають
ідеальний  баланс  між  кількістю  м’яса  й  приростом  живої  маси,
ефективністю  годівлі  за  конверсією  корму,  повну  стабільність  до
стресових  ситуацій.  Відсутність  галотон-гена  (гена  стресу)  забезпечує
відмінну  якість  м’яса.  Додатковий  гетерозис,  одержаний  від  цього
термінального  кнура,  забезпечує  переваги  для  природного  й  штучного
осіменіння,  у  результаті  чого  його  потомство  демонструє  покращену
життєздатність й кількість відлучених поросят.

Цілеспрямована селекція свинопоголів’я за технологією Genetec – IGF2 і
розвиток чистих ліній зі стійкими спадковими ознаками призвела до виникнення
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синтетичного кнура MaxiMus Rattlerow Segers, із гарантованими генетичними
перевагами. Якість термінального кнура MaxiMus гомозиготна по «BETTERgen
Muscle+»  –  гену,  відповідального  за  кращу  однорідність  м’ясної  туші.  Ці
термінальні  кнури  мають  відому  витривалість  і  адаптаційну  здатність,  вони
характеризуються  добрими  відтворювальними  і  м’ясними  якостями.  За
показниками продуктивності  термінальний кнурець  MaxiMus  вирізняється  за
такими ознаками: високий середньодобовий приріст і високий відсоток пісного
м’яса від 57,2% до 59,4%. Високу якість м’яса у туші забезпечено за рахунок
стійкості гену до стресу. Високий приріст пісного м’яса, також характерний для
цього плідника.

Hypor  Maxter  –  це  назва  генетичної  лінії  термінального  кнура,
виведеного  канадсько-французькою  генетичною  компанією  «Hendric
Genetec»,  у  результаті  удосконалення  породи  п’єтрен  з  1968  року.
Представники лінії  Maxter  відрізняються  тим,  що їх  гени забезпечують
максимальний ріст відгодівельних свиней та мають потрібну якість м’яса і
характеристику  туші.  Потомство  кнура  Maxter,  порівняно  з  тваринами
типу,  виявляють  більший  потенціал  росту  не  зашкоджуючи  виходу
пісного м’яса та глибині «м’язового вічка». У Франції цей кнур поставив
підтверджений  рекорд,  його  гібрид  і  свиноматки  Galaxy  (виробництва
компанії «France Hybrides») вже перевершили прирости живої маси більш
як  1100  г  за  добу.  Результати  забою свідчать,  що  глибина  «м’язового
вічка» становить 62 мм, а забійна маса – 92 кг, висота хребтового сала не
перевищує 15 мм. Кнури Maxter є негативними по стрес-гену. Це дуже
важливий показник, оскільки стрес-негативні свині мають багато переваг,
порівняно  зі  стрес-позитивними.  Поросята  витриваліші,  ніж  стрес-
позитивні  кнури  породи  п’єтрен.  Якість  м’яса  потомства  кнура  Maxter
краща,  рідко  стрічається  PSE-синдром  (синдром  блідого,  кислого,
ексудативного м’яса). Тварини також характеризуються сильним статевим
інстинктом, високою стійкістю до захворювань.

Використання  генетичного  потенціалу  термінальних  кнурів
забезпечує  як  отримання  міжпородного  гетерозису  за  відгодівельними
якостями, за рахунок підтримання високого рівня гетерозиготності, так і
прискорене  поліпшення  м’ясних  якостей  завдяки  їх  адитивному
(проміжному)  характеру  успадкування.  Це  все  може  спрацювати  у
повному  обсязі  тільки  за  оптимальної  профілактики  здоров’я  і
відповідною  годівлею  тварин,  а  також  дотримання  параметрів
мікроклімату, з урахуванням слабої терморегуляції організму синтетичних
кнурів.

Висновки. Оцінка різних варіантів поєднань материнських форм і
термінальних  кнурів  досліджуваних  генотипів  за  показниками
відгодівельної  і  м’ясо-сальної  продуктивності  була  краща  по  усіх
оцінених  кнурах,  що  надає  право  рекомендувати  використовувати
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термінальних  кнурів  у  системах  гібридизації  для  практичного
використання  в  роботі  зі  стадом свиней,  із  гарантованим  підвищенням
відгодівельних, м’ясо-сальних показників продуктивності.
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Т. А. Стрижак. К вопросу по использованию терминальных хрякав.
В  статье  приведены  данные  использования  терминальных  хряков  в

хозяйствах, специализирующихся на выращивании гибридного поголовья свиней с
высокими откормочными и мясо-сальными показателями продуктивности. Хряки
синтетических  линий  используются  в  заключительных  схемах  гибридных
сочетаний.  Проведена  оценка  различных  вариантов  скрещиваний  материнских
форм  и  терминальных  хряков  исследуемых  генотипов  за  показателями
откормочной и мясо-сальной продуктивности, установлено лучшие сочетания по
всем  оцененным  терминальным  хрякам,  это  дает  право  рекомендовать  их  в
системах гибридизации для практического использования в  работе со стадом
свиней,  которые  имеют  гарантированное  повышение  откормочных,  мясо-
сальных показателей товарного молодняка.

Ключевые слова:  селекция, генотип, терминальные хряки, скрещивание,
порода свиней, откормочные и мясо-сальные показатели, продуктивность.

Т. Strizhak. As for the issue of terminal boars usage.
The article presents data on the use of terminal boars in the farms, the breeding of

hybrid pigs with high fattening and meat productivity. The boars of synthetic lines are used
in the final circuits of hybrid combinations. The evaluation of different variants of crosses
of parent forms and terminal boars studied genotypes for fattening performance and meat-
fat productivity, equipped with the best combination of all the estimated terminal boars, it
gives the right to recommend them in the hybridization systems for practical use in the
work  with  a  herd  of  pigs,  which  have  a  guaranteed  increase  fattening  and  meat-fat
indicators of commercial piglets performance.

Key words: breeding, genotype, terminal boars, breeding, breed pigs, fattening
and meat-fat indicators, productivity.

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2, Т. 2 227



ЗМІСТ
В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. НАВЧАЛЬНО-
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ СВИНОКОМПЛЕКС МИКОЛАЇВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК……………………………………………….. 3

В. П. Рибалко. НЕ ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШУВАТИ ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ, 
АЛЕ Й НЕ ПОГІРШУВАТИ ЇЇ ЯКОСТІ................................................................. 10

С. А. Гнатюк. РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ 
ГОСПОДАРСТВ КОРПОРАЦІЇ «ТВАРИНПРОМ»............................................. 15

О. В. Піскун, М. І. Бакун. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
ТВАРИННИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2017 РОКИ……… 23

С. Л. Войтенко, В. О. Горобець. ОЦІНЮВАННЯ КНУРІВ ЗА ЯКІСТЮ 
ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКА………………………………………………………… 27

М. Д. Березовський, О. Л. Нарижна. ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСА ТА САЛА СВИНЕЙ, ОДЕРЖАНИХ ПРИ ПОЄДНАННІ
СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ І 
ЧИСТОПОРІДНИМИ КНУРАМИ  РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ…………………...…….. 33

Л. П. Гришина, О. Г. Фесенко. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТИПУ СВИНЕЙ ЗА СХРЕЩУВАННЯ ТА 
ГІБРИДИЗАЦІЇ…………………………………………………………………………. 40

В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін. 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ 
СВИНІ»…………………………………………………………………………………. 48

А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудаковская, 
А. А. Хоченков, А. Н. Шацкая, В. А. Безмен, В. И. Беззубов, 
О. М. Слинько. ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСОСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
СВИНЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ…………………….. 55

Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. УЗАГАЛЬНЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГЕНОТИПУ СВИНЕЙ 
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ……………………………………………………………….. 63

О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я В СВИНАРСТВІ………………. 71

С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко. ЕФЕКТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ
В УМОВАХ  СВК «АГРОФІРМА «МИГ-СЕРВІС-АГРО»………………………... 78

О. В. Акімов. ОЦІНКА ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ 
З ПОЗИЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЇХ ГЕНОТИПІВ ТА 
СПЕЦИФІКИ СЕРЕДОВИЩА……………………………………………………….. 87

І. Б. Баньковська, В. М. Волощук. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ГЕНОТИПУ ТА 
СПОСОБУ УТРИМАННЯ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ СВИНЕЙ…… 91

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2, Т. 2
277



О. О. Стародубець. ВПЛИВ СЕЗОНУ РОКУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ 
ЯКОСТІ СВИНОМАТОК……………………………………………………………… 100

В. А. Коротков, О. А. Васильєва, І. М. Желізняк. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ 
ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ СХРЕЩУВАННІ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ 
КНУРАМИ………………………………………………………………………………. 104

Т. Я. Іваненко. ЗЕРНОФУРАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО – ВАЖЛИВИЙ 
ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА У 
ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………… 10

7

Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. ВІДГОДІВЕЛЬНІ, ЗАБІЙНІ І М'ЯСО-САЛЬНІ
ЯКОСТІ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЇЇ ПОМІСЕЙ……………….112

В. А. Лісний, Т. М. Лісна. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ 
СВИНАРСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…… 120

О. І. Юлевич. НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ В РАЦІОНАХ ГОДІВЛІ 
ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ……………………………………………………………. 12

6

А. М. Шостя. ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ 
У ПЛАЗМІ ТА СПЕРМІ КНУРЦІВ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ………. 133

Б. С. Шаферівський. ПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
М’ЯСНИХ ПОРІД ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ…………………………..…. 140

М. А. Хватова. ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПОРІД СВИНЕЙ………………………………………………………………………. 146

Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. СУЧАСНА 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ 
СТОВ ІМ. МІЧУРІНА БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…. 151

О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета. РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ 
СВИНОМАТОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕЙРОТРОПНО-МЕТАБОЛІЧНОГО 
ПРЕПАРАТУ……………………………………………………………………….….. 156

О. С. Похваленко, Н. С. Савосік. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА 
РОЗВИТКУ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ………………………………….. 163

С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, П. П. Джус. ПОЄДНУВАНІСТЬ 
БАТЬКІВСЬКИХ ПАР У СВИНАРСТВІ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПУ 
ТВАРИН ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА ЕСТРОГЕНУ-1……………………………… 170

Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. АНАЛІЗ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ 
ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ПОРІД……………. 175

В. В. Соляник, С. В. Соляник. ВИДОСООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕНСИВНОМУ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛЕЙ 
ЖИВОТНОВОДСТВА………………………………………………………………… 181

О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК……………………………….. 187

278



В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Бондар, А. О. Краєвська. 
ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ПОРОСНОСТІ СВИНОМАТОК МЕТОДОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………. 193

М. Г. Повод, О. О. Іжболдіна, А. М. Нестеров. СЕЗОННА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ДАТСЬКОЇ 
СЕЛЕКЦІЇ………………………………………………………………………………. 200

Н. І. Тофан. ДИНАМІКА ПРИРОСТІВ ЖИВОЇ МАСИ СВИНЕЙ ТА 
КОНВЕРСІЯ КОРМУ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ АМІНОКИСЛОТНОЇ
 КОРМОВОЇ ДОБАВКИ……………………………………………………….……… 205

Н. А. Піотрович. РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК РІЗНИХ 
ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПОРОСНОСТІ……………….…… 211

С. М. Галімов. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ 
СВИНЕЙ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ 
СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………… 220

Т. А. Стрижак. ДО ПИТАННЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ 
ТЕРМІНАЛЬНИХ КНУРІВ…………………………………………………………...…224

П. О. Шебанін. ПЕРСПЕКТИВНІ ГЕНИ-МАРКЕРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 
М’ЯСНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ……………………………………………. 228

І. М. Тимофієнко. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТКАНИННИХ ЕКСТРАКТІВ……………………………… 234

Ю. Ф. Дехтяр. ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНО КОНСЕРВОВАНИХ 
РИБНИХ ВІДХОДІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ………………………………………..... 240

А. А. Рукавиця. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ 
ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК…………………… 247

Л. В. Онищенко. РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ…. 255

Т. І. Карунна. ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ 
ПОЛТАВЩИНИ………………………………………………………………………….260

М. М. Поручник. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА 
ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ…………………………. 266

О. В. Корх. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ЗА 
ВГОДОВАНІСТЮ ПРИ РОЗВЕДЕННІ НОРОК ГРУПИ СКАНБРАУН…………. 272

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2, Т. 2
279



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають  такі  необхідні  елементи:  постановка  проблеми  у  загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше
частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  дана  стаття;
формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад  основного
матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням наукових  результатів;
висновки  з  даного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок  у
даному напрямку.

Подається  примірник  тексту  статті,  підписаний  авторами,
надрукований на  папері  форматом А4,  а  також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається:  рецензія доктора наук;  квитанція про
оплату, відомості про автора.

На  диску повинен  бути  1 файл  з  текстом  статті,  названий
прізвищем  автора  (Стаття_Прізвище),  файл  з  розширеною  англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…»,  «Проблеми…»,  «Шляхи…»,  в  яких  не  відбито  достатньою
мірою суть проблеми.

Анотації (українською,  російською  та  англійською)  набирати
курсивом  12 кеглем.  Виклад  матеріалу  в  анотації  має  бути  стислим  і
точним  (близько  50 слів).  Слід  застосовувати  синтаксичні  конструкції
безособового  речення,  наприклад:  «Досліджено…»,  «Розглянуто…»,
«Установлено…»  (наприклад,  «Досліджено  генетичні  мінливості…
Отримано задовільні результати…»).

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно  до  вимог  МОНмолодьспорту  України  (Наказ  № 1111  від
17.10.2012 р.) подані  авторами  статті  повинні  супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від  5 до 10 слів).  Треба надати професійний
переклад анотації  статті  англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис  викладача кафедри іноземних мов
вашого  ВНЗ).  Бажано  надати  цю  розширену  анотацію  українською
(російською) мовою.

Анотація  англійською  мовою  повинна  бути  структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних  слів);  оригінальною (не  може  бути калькою російськомовної
анотації);  змістовною (відображати основний зміст  статті  та  результати
досліджень).

Посилання в  тексті  подавати  тільки  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1],  [1,  6].  Посилання  на  конкретні  сторінки  наводити після
номера джерела,  потім через кому сторінку (маленьке с.),  далі  її  номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх  посиланнями на  джерело і  конкретну
сторінку.

Не  робити  посторінкових  посилань,  а  подавати  їх  у  дужках
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами,  а  таблиці  повинні
мати заголовки.

Рисунки виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Створити  рисунок»,  а  не  виконувати  рисунок  поверх  тексту.
Написи  на  рисунках  виконувати  засобами  Microsoft  Word  з  тим,  щоб
редактор мав  можливість  зробити в  них  необхідні  виправлення.  У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Додати таблицю».  Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.

Формули у  статтях  по  всьому  тексту  набирати  у  формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори  мають  дотримуватися  правильної  галузевої  термінології
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між  цифрами  й  назвами  одиниць  (грошових,  метричних  тощо)

ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.

Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена  відповідно  до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  Номер  у  списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список  використаних  джерел  повинен  містити  не  менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.

Обов’язкова  наявність  списку  літератури  англійською мовою (не
виключає  списку  літератури  мовою  статті).  Літературу  не  обов’язково
перекладати  англійською  мовою.  Її  можна  транслітерувати.  Офіційна
транслітерація  українського  алфавіту  латиницею  регламентується
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  січня  2010  р.  №  55.
Офіційний трансліт онлайн –  http://translit.kh.ua/?passport.  Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

Редакційна  колегія  залишає за  собою  право  на  редакційні
виправлення.
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