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ЙОГО ІМЕНЕМ НАЗВАНО ІНСТИТУТ
Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
НААН Михайло Васильович Зубець – відомий учений у галузі тваринництва, державний і громадський діяч, Герой
України, ім’ям якого названо Інститут розведення і генетики
тварин НААН відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України (протокол №18 від 25
вересня 2014 р.).
Народився 7 квітня 1938 р. на Чернігівщині. В 1957 р.
вступив до Української академії сільськогосподарських наук. Працював старшим зоотехніком Прилуцької держплемстанції (1962–1963), зоотехніком-селекціонером і головним
зоотехніком держплемзаводу «Тростянець» (1963–1972)
Ічнянського району Чернігівської області. В 1972 р. – головний зоотехнік, в 1973 р. – заступник начальника відділу по
племінній справі Главку тваринництва Міністерства сільського господарства УРСР. У 1974 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Обоснование подбора в
заводском стаде крупного рогатого скота», при розробленні основних теоретичних положень
якої розвинув наукові ідеї свого вчителя, відомого вченого Миколи Антоновича Кравченка.
У 1983 р. М. В. Зубця призначено заступником Міністра сільського господарства УРСР, в
1984 р. – начальником Головного управління сільськогосподарської науки, пропаганди, запровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду, членом колегії Міністерства сільського господарства УРСР, в 1986–1990 роках – Держагропрому УРСР. Підсумком цього періоду був
захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Методы
использования генофонда симментальской породы при чистопородном разведении и скрещивании» (1990). 25 грудня 1990 р. його обрано дійсним членом (академіком) УААН.
У 1991–1996 роках очолював Інститут розведення і генетики тварин. Впродовж 23 років був
членом Президії, 15 років – Президентом Національної академії аграрних наук України, з 2011 р. –
її Почесним Президентом.
Надавав важливого значення розвитку системи вищої галузевої освіти. Освітянську діяльність розпочав на кафедрі розведення та генетики тварин імені М. А. Кравченка НУБіП України.
У 1995 р. присвоєно вчене звання професора зі спеціальності «розведення і генетика тварин».
Покликанням усього життя вченого було тваринництво та племінна справа. Академік
М. В. Зубець є одним із фундаторів сучасної теорії породотворення, основні засади якої були
апробовані при реалізації програм виведення нових спеціалізованих порід і типів великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямів продуктивності.
Ученим підготовлено більше 700 наукових праць, у тому числі 139 монографій, підручників і
програм селекції. Однією з його найбільших заслуг є заснування наукової школи, в активі якої 11
докторів та 18 кандидатів наук.
Помер 7 січня 2014 р., похований на цвинтарі у селищі Чабани, що під Києвом.
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Інститут розведення і генетики тварин імені
М.В.Зубця НААН – провідна наукова установа, яка
працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення конкурентоспроможного тваринництва та збереження біорізноманіття тварин.
Головний напрям діяльності інституту – вдосконалення існуючих та виведення нових високопродуктивних порід і збереження генофонду сільськогосподарських тварин на основі застосування сучасних
методів селекції, генетики та біотехнології.
З цією метою вчені інституту:
 Розробляють методологію зростання генетичного потенціалу продуктивності та формуГолова вченої ради інституту
вання бажаного типу тварин.
Перший віце-президент НААН
 Здійснюють правове і нормативне забезпечендоктор економічних наук,
ня функціонування, розроблення і впровадження сипрофесор, академік НААН
стем селекції на популяційному рівні.
Михайло Васильович Гладій
 Формулюють методологічні засади функціонування і формування загальнодержавної інформаційної бази даних у скотарстві.
 Запроваджують методологію та організацію практичного збереження генофонду
тварин in situ та ex situ у контексті функціонування банку генетичних ресурсів тварин та членства України у Європейському регіональному
центрі генетичних ресурсів тварин при FАО.
Розвивають економічно обґрунтовану концепцію тиражування бажаних генотипів тварин шляхом трансплантації ембріонів на основі комплексних підходів, пов’язаних з цитогенетичним аналізом стану ембріонів та їх візуальною оцінкою;
впроваджують системи ДНК-діагностики.
Інститут виховав когорту українських учених −
розробників новітньої теорії породотворення, сучасних методів генетики та біотехнології, ефективно використаних для кардинального якісного вдоДиректор Інституту розведення і генетики
сконалення тварин.
тварин імені М.В.Зубця НААН,
Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці з метою
доктор сільськогосподарських наук,
створення міцного науково обґрунтованого фунпрофесор, член-кореспондент НААН
даменту для розвитку систем тваринництва.
Юрій Павлович Полупан
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КОРОТКИЙ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ІНСТИТУТУ
Український науково-дослідний інститут розведення і
штучного осіменіння великої рогатої худоби був організований відповідно до постанов Державного Комітету
Ради Міністрів СРСР з науки і техніки № 429 від 8 квітня
1975 р. та Ради Міністрів УРСР № 21 від 10 вересня
1975 р. на базі Київської дослідної станції тваринництва
«Терезине» та Центральної дослідної станції штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин (м. Бровари).
Його прообразом був зоотехнічний відділ Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції, створений восени 1921 р., який очолив
талановитий
учений,
професор
В. П. Устьянцев. За наказом Держагропрому УРСР № 205 від 24 червня 1987 р. установу реорганізовано в Український науководослідний інститут по племінній справі в
тваринництві. З 14 квітня 1992 р. носить назву – Інститут розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук (з 6 січня 2010 р. Національної академії аграрних наук України).
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У становлення установи істотний внесок зробив її фундатор, перший заступник голови Ради Міністрів УРСР, талановитий організатор аграрного виробництва П. Л. Погребняк. Разом із першим директором Інституту
В. Ю. Недавою він доклав значних зусиль до створення належної матеріально-технічної бази, впорядкування її структури, розширення
тематики наукових досліджень, зростання їх результатив1
ності.
У подальшому ствердження Інституту як провідної науково-дослідної установи з питань розведення, генетики та
біотехнології у тваринництві було забезпечено завдяки послідовній і цілеспрямованій діяльності його директорів
2
В. Б. Блізніченка (1986–1989), Д. Т. Вінничука (1989–1992),
М. В. Зубця (1992–1996), М. Я. Єфіменка (1996–2002),
3
В. П. Бурката
(2002–2009),
І. В. Гузєва
(2009–2011),
М. І. Бащенка
(2011–2012),
К. В. Копилова
(2012),
С. Ю. Рубана (2012–2014), М. В. Гладія (з 2014 р.).
Становлення Інституту за часом співпало з кардинальними перетвореннями вітчизняного генофонду порід. Його вче4
ними розроблено новітню теорію та методологію породотворення, основні концептуальні положення якої покладено в основу програм виведення українських високопродуктивних спеціалізованих порід і типів великої
5
рогатої худоби. Запропоновано нову теоретичну концепцію процесу консолідації спадковості помісних тварин при розведенні «у собі» та відтворному схрещуванні, методи їхнього аналізу на хромосомному рівні, гіпотезу прояву ефекту
гетерозису у помісних тварин та причин його згасання у поколіннях за їхнього
розведення «у собі», нову систему селекції помісних бугаїв за відтворного
схрещування, яка поєднує позитивні елементи розведення помісей «у собі» із
залученням кращого світового генофонду.
Значних здобутків досягнуто у розв’язанні проблем генетики і біотехнології.
6
Розроблено та запроваджено у виробництво ефективні технології хромосомного
контролю плідників, а також маноцервікальний метод осіменіння корів, авторів яких –
В. С. Качуру, А. О. Мелешка, В. А. Чиркова відзначено Державними преміями Ради Міністрів
СРСР.
Запропоновано метод контролю генетичної консолідованості та спрямованості селекційного
процесу при схрещуванні за комплексом поліморфних генетико-біохімічних систем, технологію
одержання монозиготних телят-близнюків із половинок ембріонів, спосіб оцінки кріостійкості
сперми за біохімічними показниками.
1
2
3
4
5
6

П..Л. Погребняк, перший заступник голови Ради Міністрів УРСР, кандидат с.-г. наук
В. Ю. Недава, доктор с.-г. наук, професор
В. Б. Блізніченко, кандидат с.-г. наук
Д. Т. Вінничук, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
М. В. Зубець, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
М. Я. Єфіменко, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
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Обґрунтовано наукові та методичні засади сучасних біотехнологій у
тваринництві на основі раціонального використання гамет і ембріонів сільськогосподарських тварин. Досліджено генетичні аспекти гаметогенезу
ссавців при формуванні ембріонів in vitrо, життєздатність кріоконсервованих епідидимальних сперматозоїдів с.-г. тварин. Розроблено теорію комплексного аналізу ембріопродуктивності корів-донорів та морфоцитогенетичної оцінки стану зародків у системі збереження генофонду тварин, ме7
тодологічні засади комплексного використання наноматеріалів для оптимізації середовищ культивування
та кріосередовищ.
Інститут з 2006 р. є головною установою, яка координує виконання програми наукових досліджень НААН
«Збереження генофонду». На її реалізацію спрямовувалося створення при Інституті Банку генетичних ресурсів
тварин з філіями у регіонах України, віднесеного до нау8
9
кових об’єктів, що становлять національне надбання
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р.). Результатом реалізації завдань
програми «Збереження генофонду» є членство України
з 2009 року у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point
for Animal Genetic Resources, ERFP) при FАО.
З 2007 р. установа ліцензована на виробництво, збе10
рігання і реалізацію племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин. У 2009 р. Інститут атестований як селекційний центр із тваринництва, підприємство з племінної
11
справи у тваринництві ІІІ категорії, підприємство з оцінки
якості молока, підприємство з трансплантації ембріонів, лабораторія генетичного контролю. Виконуючи значний обсяг робіт з удосконалення нормативно-законодавчої бази з питань ефективного ведення селекційного процесу в
12
Україні, установа забезпечує реалізацію завдань Національного проекту «Відроджене скотарство». При Інституті розведення і генетики тварин НААН
створено Державне підприємство «Головний науково-виробничий інформаційно-селекційний
центр у тваринництві» (постанова НААН від 27.07.2011 р., протокол № 13).
7
8
9
10
11
12

В. П. Буркат, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
І. В. Гузєв, доктор с.-г. наук
М. І. Бащенко, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
К. В. Копилов, доктор с.-г. наук, професор
С. Ю. Рубан, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
М. В. Гладій, доктор екон. наук, професор, академік НААН
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КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ

Директор Інституту,
доктор с.-г. наук, професор,
член-кореспондент НААН
Юрій Павлович Полупан

Перший заступник директора
з наукової роботи,
доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН
Світлана Іванівна Ковтун

Заступник директора
з наукової роботи,
кандидат с.-г. наук, с. н. с.
Сергій Володимирович Кузебний
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Вчений секретар,
кандидат с.-г. наук, с. н. с.
Юрій Васильович Мільченко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

Теоретичне обґрунтування та генетичне
поліпшення вітчизняних порід, типів, ліній і родин худоби, визначення лідерів серед різних
племінних категорій та їх інтенсивне використання;
 розроблення та реалізація ефективних
систем селекції у молочному і м’ясному скотарстві на популяційному (загальнопорідному та
міжпорідному) рівнях;
 вдосконалення існуючих та розроблення нових біотехнологічних методів у тваринництві (культивування і запліднення яйцеклітин in vitro, трансплантація ембріонів, отримання клонованих і трансгенних ембріонів тощо);
 застосування методів ранньої діагностики
тільності, корекції функції відтворення, кріоконсервування і ефективного використання статевих клітин
(сперма, ооцити) та ембріонів;
 нормативне і методологічне забезпечення
впровадження системи ДНК-діагностики та елементів
геномної селекції сільськогосподарських тварин;
 розроблення і реалізація методології та організація
практичного збереження генофонду локальних і порід сільськогосподарських тварин України, що зникають;
 методологія функціонування та організація формування загальнодержавної інформаційної бази даних у молочному і м’ясному скотарстві з метою оцінки племінної цінності
тварин на популяційному рівні селекції.
Структура Інституту сформована відповідно до завдань, які
він вирішує, і представлена 5 науковими відділами: селекції
великої рогатої худоби; генетики та біотехнології тварин; генетичних ресурсів тварин; економіки племінних ресурсів і дослідних господарств; інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.
Всього у наукових підрозділах працює 61 науковий співробітник, у тому числі 10 докторів i 30
кандидатів наук.
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ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
У складі відділу функціонують лабораторії селекції червоних порід, селекції червоно-рябих
порід, селекції чорно-рябих порід і розведення м’ясної худоби.

ЛАБОРАТОРІЯ
СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРВОНИХ ПОРІД
Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Ірина Василівна Базишина

Основні напрями діяльності
 Визначення стратегії селекційного поліпшення та порідного вдосконалення молочної худоби степової зони України.
 Розроблення і впровадження перспективних програм селекції червоної молочної худоби, планів і програм селекції в окремих
племінних та базових господарствах.
 Створення нових та вдосконалення існуючих порід і внутрішньопорідних селекційних структурних формувань червоної
молочної худоби в південних і східних областях України.
 Формування і вдосконалення генеалогічної структури; виведення нових ліній, споріднених груп і родин.
 Опрацювання і вдосконалення порідної технології використання молочної худоби у степовій зоні України.
 Розвиток окремих теоретичних положень з питань породотворення, великомасштабної селекції та популяційної генетики.
Основні наукові здобутки
 Виведено і апробовано українську червону молочну породу, голштинізований та жирномолочний внутрішньопорідні типи, кримський, таврійський, центральний та східний зональні заводські типи, 12 заводських ліній та понад 200 заводських родин.
 Розроблено більше 30 планів племінної роботи та програм селекції з окремими стадами.
 Розроблено у співавторстві низку підзаконних актів і нормативних документів з питань селекції молочної худоби.
 Метод оцінки ступеня фенотипової консолідації селекційних груп тварин і визначення препотентності бугаїв.
 Теоретичне обґрунтування природи конституції сільськогосподарських тварин і методика її
оцінки.
 Методи застосування ПК для аналізу селекційно-генетичної ситуації у стадах молочної худоби.
 Система вирощування і годівлі високопродуктивних корів.
 Селекційні методи подовження тривалості та підвищення ефективності довічного використання молочної худоби.
 Селекційна оцінка бугаїв за вираженістю самцьового типу статевого диморфізму, гормональна природа його формування, методи прогнозування спермопродуктивності.
 Морфолого-функціональна система оцінки кінцівок бугаїв.
 Технологія виготовлення комбікорму для жуйних тварин і рецепти преміксів.
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ЛАБОРАТОРІЯ
СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРВОНО-РЯБИХ ПОРІД
Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Ольга Дмитрівна Бірюкова

Основні напрями діяльності
 Вивчення шляхів розширення племінної бази, вдосконалення
генеалогічної структури та підвищення генетичного потенціалу продуктивності вітчизняних молочних порід з урахуванням популяційногенетичних параметрів.
 Селекційно-генетична оцінка племінних ресурсів, адаптаційної здатності, вивчення механізмів формування стресостійкості, резистентності в популяціях сільськогосподарських тварин.
 Розроблення теорії успадкування племінної цінності бугаїв на індивідуальному та популяційному рівнях, оптимальної селекційної моделі підвищення генетичного прогресу в українській
червоно-рябій молочній породі.
Основні наукові здобутки
 Створено та апробовано українську червоно-рябу молочну породу, центральний, південно-східний, прикарпатський внутрішньопорідні типи, низку заводських типів і ліній.
 Розроблено та впроваджено новий індивідуальнопопуляційний метод оцінки екстер’єрних типів корів молочних і комбінованих порід (гіпермодальний, модальнопроміжний, гіпомодальний), екстер’єрні індекси (ОТВІ і
ВММІ) для молочних і комбінованих порід.
 Встановлено закономірність індивідуального поєднання племінної цінності бугаїв за певними селекційними ознаками в породі.
 Опрацьовано механізми резистентності та адаптації у сільськогосподарських тварин, апробовано на молодняку нову цитобіофізичну методику.
 Підтверджено доцільність використання генетичних маркерів при спрямованій структуризації за бажаними ознаками української червоно-рябої молочної породи.
 Проводиться моніторинг селекційно-генетичної ситуації в стадах з метою оптимального
підбору плідників до маточного поголів’я.
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ЛАБОРАТОРІЯ
СЕЛЕКЦІЇ ЧОРНО-РЯБИХ ПОРІД
Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Наталія Григорівна Черняк

Основні напрями діяльності
 Розроблення стратегії селекції чорно-рябої молочної худоби.
 Удосконалення системи селекції молочної худоби на основі
використання оцінки корів за екстер'єрним типом.
 Удосконалення системи підвищення генетичного потенціалу
молочної худоби методами селекції в агроформуваннях різних форм власності.
 Поліпшення племінних і продуктивних ознак поголів’я базових стад української чорнорябої молочної породи в племінних заводах та репродукторах.
 Розроблення нової та вдосконалення існуючої технології вирощування сої на зерно в умовах Лісостепу України.
Основні наукові здобутки
 Створено та апробовано українську чорно-рябу молочну породу, її центрально-східний,
поліський, західний, сумський і південний внутрішньопорідні типи, низку заводських типів і ліній.
 Розроблено програму селекції української чорно-рябої молочної породи на період 2013–
2020 років.
 Запропоновано та впроваджено в систему селекції молочної худоби оцінку корів за екстер'єрним типом.
 Розроблено наукову концепцію створення сучасного біотехнологічного комплексу з виробництва молока на енергетично збалансованій і безпечній основі, яка ґрунтується на сучасних
уявленнях щодо закономірностей онтогенетичного розвитку особливостей травлення, генетичного потенціалу продуктивності великої рогатої худоби, принципах безперервності, послідовності, циклічності та економічної доцільності технологічних операцій, оптимізації умов утримання,
способів годівлі, догляду й експлуатації корів,
енергоощадливості виробництва та екологічній
безпеці довкілля.
 Вдосконалено існуючу технологію вирощування сої на зерно в умовах Лісостепу України, яка забезпечує врожайність 26–28 ц/га.
 Виведено зонально-адаптовані високоврожайні сорти сої Білосніжка, Київська-27, Амфора, Рось.
 Проведено роботу з первинного насінництва районованих і перспективних сортів сої.
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ЛАБОРАТОРІЯ
РОЗВЕДЕННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ
Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Павлина Петрівна Джус

Основні напрями діяльності
 Проведення комплексної індивідуальної оцінки
племінного поголів’я м’ясних порід і типів великої рогатої худоби.
 Удосконалення генеалогічної структури м’ясних
порід, вивчення спадковості основних ознак та ефективності схрещування.
 Опрацювання сучасних методів оцінки, добір і підбір племінних тварин.
 Розроблення та впровадження програм селекції порід і планів селекційно-племінної роботи в господарствах із розведення м’ясних порід великої рогатої худоби.
 Формування інформаційно-аналітичних баз даних племінних тварин м’ясних порід.
Основні наукові здобутки
 Апробовані і затверджені вітчизняні м’ясні породи великої рогатої худоби (українська, волинська, поліська і південна).
 Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої
безпеки.
 Програми селекції великої рогатої худоби м’ясних порід: абердин-ангус, української, волинської, поліської і південної м’ясних.
 Розроблено та впроваджено ресурсозберігаючі технології утримання та годівлі м’ясної худоби, що ґрунтуються на конкретних господарсько-природних умовах виробництва.
 Система оцінки спеціалізованої м’ясної худоби за типом будови тіла і формування племінної бази м’ясних порід.
 Проекти нормативно-правових актів з ведення племінного обліку та оцінки тварин у
м’ясному скотарстві.
 Каталоги бугаїв м’ясних порід і типів, рекомендованих для відтворення маточного поголів’я (з 1997 р. щорічно).
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ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПЛЕМІННИХ
РЕСУРСІВ ТА ДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВ
Основні напрями діяльності
 Розроблення економічного механізму рентабельного ведення племінної справи у тваринництві в умовах ринку.
 Селекційно-економічне обґрунтування вартості племінних (генетичних) ресурсів.
 Опрацювання правового і економічного механізму збереження генофонду порід.
 Створення експертної системи моніторингу та прогнозування стану ринків племінних генетичних ресурсів України.
 Надання науково обґрунтованих інформаційно-консультаційних послуг спеціалістам
державних підприємств дослідних господарств Інституту.
Основні наукові здобутки
 Економічне обґрунтування розміру матеріального стимулювання за роздій корів у племінних і товарних господарствах.
 Нормативи щільності поголів’я на 100 га сільгоспугідь залежно від інтенсивності кормовиробництва і структури стада для племінних і товарних господарств з розведення великої рогатої худоби молочних, комбінованих і м’ясних порід.
 Рекомендації з організації праці у м’ясному скотарстві.
 Економічне обґрунтування створення нових типів і порід великої рогатої худоби.
 Методичні підходи до визначення рекомендованої оплати праці виконавців робіт з відтворення великої рогатої худоби сільськогосподарських підприємств.
 Економічні основи ефективного впровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві.
 Методика визначення балансової вартості племінних корів і бугаїв залежно від продуктивного періоду їх використання.
 Пропозиції щодо впровадження фінансового лізингу у племінному скотарстві.
 Оптимальні моделі виробничої бази сільськогосподарських підприємств з розведення
м’ясної худоби.
 Методика селекційно-економічного обґрунтування рекомендованих цін на сперму бугаїв
молочних і молочно-м’ясних порід в умовах ринку.
 Методика визначення розміру тарифу і бюджетної дотації на штучне осіменіння самок
сільськогосподарських тварин.
 Рекомендації з регулювання організаційно-економічних і правових відносин між учасниками ринку поліпшених телиць для комплектування молочних стад корів сільськогосподарських
підприємств і фермерських господарств.
 Методика визначення непродуктивних витрат на утримання неплідних корів і телиць
м’ясних порід.
 Розмір бюджетної дотації на зберігання однієї голови корів локальних і зникаючих порід
молочно-м’ясних і м’ясних порід, свиноматок, вівцематок, конематок, качок.
 Обґрунтування організаційно-економічного та правового механізму щодо поліпшення
стану відтворення маточного поголів’я великої рогатої худоби в агроформуваннях України.
 Методичні рекомендації щодо визначення тарифів на наукові послуги з розведення і селекції, відтворення, генетики, біотехнології сільськогосподарських тварин та економіки тваринництва.
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ВІДДІЛ ГЕНЕТИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТВАРИН
У складі відділу функціонують лабораторії генетики та біотехнології відтворення.
Основним напрямом наукової діяльності відділу є розроблення сучасних генетикобіотехнологічних методів у селекції сільськогосподарських тварин, збереження і вдосконалення
племінних ресурсів тваринництва та покращення їх якості і безпечності.

ЛАБОРАТОРІЯ ГЕНЕТИКИ
Завідувач лабораторії – доктор с.-г. наук
Валентина Валентинівна Дзіцюк

Основні напрями діяльності
 Розробка та вдосконалення методів оцінки племінних тварин за різними
типами ДНК - маркерів.
 Підвищення рівня виходу телят на основі виявлення тварин-носіїв спадкових захворювань з аутосомно-рецесивним типом успадкування.
 Підвищення якості молока на основі відбору тварин за локусами кількісних ознак (QTL), які беруть участь у формуванні якісних показників: білковомолочність (капаказеїн – k-CN, бета-лактоглобулін – βLG); жирномолочність (лептин – Lep).
 Підвищення якості м’ясної продуктивності у великої рогатої худоби: швидкість приросту
(гормон росту – GH); ніжність м’яса (калпаїн – CAPN1 530); мармуровість м’яса (тиреоглобулін –
TG); подвійна мускулатура (міостатин – MSTN).
 Дослідження цитогенетичної мінливості у різних видів сільськогосподарських тварин.
Основні наукові здобутки
 Технологія хромосомного контролю плідників, які несуть приховані генетичні дефекти.
 Положення про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин.
 Інструкція з проведення імуногенетичних досліджень
племінних тварин.
 Інструкція з проведення цитогенетичного контролю
племінних тварин.
 Інструкція з проведення тестування племінних тварин
за ДНК-маркерами.
 Інструкція з геномного типування в молочному, молочно-м’ясному та м’ясному скотарстві
для проведення генетичних досліджень за ДНК-маркерами.
 Інструкція зі створення та функціонування банку ДНК генетичних ресурсів тварин Інституту
розведення і генетики тварин НААН.
 ДНК-діагностика великої рогатої худоби в системі геномної селекції.
 Рекомендації з організації і проведення ДНК-діагностики великої рогатої худоби.
 Рекомендації з використання спадкового поліморфізму в племінному тваринництві України.
 Методологія з визначення генетичних аномалій у великої рогатої худоби.
 Методологія з визначення генотипу тварин за генами калпаїну, тиреоглобуліну та міостатину
у тварин м’ясних порід великої рогатої худоби.
 Методологія визначення поліморфізму ДНК за локусами кількісних ознак (QTL) для генетичної оцінки великої рогатої худоби.
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ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ
ВІДТВОРЕННЯ
Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Оксана Василівна Щербак
Основні напрями діяльності
 Комплексне застосування методів біотехнології у системі збереження і раціонального використання генетичних ресурсів тварин.
 Аналіз раннього ембріогенезу сільськогосподарських
тварин і генетичний моніторинг на основі методів ембріологічної генетики.
 Комплексний аналіз ембріопродуктивності корів-донорів та морфоцитогенетичної оцінки стану зародків у системі відтворення вітчизняних порід великої
рогатої худоби.
 Розроблення технології довгострокового зберігання генетичних ресурсів
тварин на основі використання наноматеріалів.
 Оцінка та корекція статевої функції телиць для підвищення ефективності
трансплантації ембріонів та штучного осіменіння
Наукові здобутки та перспективи
 Удосконалено сучасні біотехнології у тваринництві на основі раціонального
використання гамет та ембріонів сільськогосподарських тварин.
 Розроблено теорію комплексного аналізу ембріопродуктивності корівдонорів і морфоцитогенетичної оцінки стану зародків, її складові застосовуються у системі збереження і раціонального використання генофонду тварин.
 Обґрунтовано методологічні засади комплексного використання наноматеріалів для оптимізації кріосередовищ і середовищ культивування гамет та ембріонів.
 Розроблено спосіб корекції функції яєчників за допомогою біологічно активних речовин.
 Опрацьовано спосіб лікування ендометритів у корів.
 Запропоновано метод отримання життєздатних телят з високим потенціалом їх росту і розвитку.
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ВІДДІЛ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН
Основними напрямками наукової діяльності відділу є розроблення методологічних основ роботи з генетичними ресурсами тварин, формування інформаційно-аналітичних баз даних з племінного тваринництва, обґрунтування методів збереження і вдосконалення вітчизняних автохтонних порід.
Відділ очолює Леонід Васильович Вишневський, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
У складі відділу функціонують лабораторія банку генетичних
ресурсів тварин та лабораторія інформаційних систем.
ЛАБОРАТОРІЯ БАНКУ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН

Завідувач відділу –

кандидат с.-г. наук

Леонід Васильович
Вишневський

Завідувач лабораторії –

кандидат с.-г. наук
Олена Василівна Сидоренко
Напрямки наукової діяльності
Здійснення селекційно-генетичного моніторингу стад генофондних об’єктів. Формування

інформаційних баз даних тварин локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.
Проведення селекційно-племінної роботи в генофондних стадах, розроблення планів

закріплення плідників та селекційних програм.
Визначення пріоритетних напрямків щодо збереження біорізноманіття та контролю сту
пенів ризику локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин, розроблення методології збереження місцевих порід у закритих популяціях.
Забезпечення функціонування Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М. В. Зубця

НААН, відбір та оцінка генетичного матеріалу для його формування та поповнення.
Основні наукові здобутки

Здійснено оцінку біорізноманіття у тваринництві України та визначено найбільш уразливі
щодо збереження породи різних видів сільськогосподарських тварин згідно з рекомендаціями
FАО.
Сформовано базу даних порід великої рогатої худоби, коней, свиней овець і птиці, яких

розводять в Україні в Європейській інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин (EFABIS).
Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин.

Програма збереження локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в

Україні (згідно з вимогами FАО).



Проект Програми збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017–2025 роки.
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Методологія проведення оцінки племінної цінності жеребців-плідників спортивних порід з
використанням методу BLUP.




Програма генетичного покращення коней спортивного напряму використання.

Концепція створення автоматизованої інформаційної системи з моніторингу селекційних
процесів у скотарстві (АІС «Реєстр племінних тварин»).
ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Завідувач лабораторії – кандидат біол. наук
Дмитро Миколайович Басовський

Основні напрями діяльності

 Формування інформаційних баз даних племінних тварин.
 Ведення централізованої бази даних на основі інформації пле-

мінного обліку.

 Розроблення програмного забезпечення з ведення інформацій-

ної бази.

 Ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві.
 Опрацювання нормативних документів з питань ведення автоматизованого племінного

обліку та оцінки племінної цінності тварин.

 Видання «Каталогу бугаїв-плідників м’ясних порід і типів племпідприємств України для ві-

дтворення маточного поголів’я» та каталогу бугаїв молочних та молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я.

 Проведення експертної оцінки племінних генетичних ресурсів.
 Розроблення нормативно-правових актів з питань селекції у тваринництві, видання спеці-

альної літератури з питань селекції та відтворення.
Основні наукові здобутки
 Сформовано інформаційну базу даних племінних бугаїв м’ясних порід і типів племпідприємств України.
 Розроблено правила державної реєстрації племінних тварин великої рогатої худоби.
 Підготовлено проект «Положення про державні книги племінних тварин».
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ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ ТА
АСПІРАНТУРИ
Завідувач відділу – кандидат с.-г. наук
Олена Володимирівна Бойко

Основні напрями діяльності
Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку
наукової продукції у галузі тваринництва, вивчення попиту на
об’єкти інтелектуальної власності.

 Розроблення технологій трансферу інновацій у тваринництві, методичних підходів до прогнозування наповнення ринку науковою та наукоємною продукцією.
 дослідних робіт Інституту з метою одержання інноваційної продукції.
 Консультаційно-методичний супровід робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Інституту.
 Розроблення та запровадження сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності у тваринництві.
 Забезпечення підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру Інституту.
В Інституті розведення і генетики тварин з 1988 р. відкрито аспірантуру, в якій проводиться
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями:
06.02.01 – розведення та селекція тварин,
06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва,
03.00.15 – генетика (сільськогосподарські науки),
03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки).
З 1997 р. при Інституті діє докторантура за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 03.00.15 – генетика (сільськогосподарські науки).
В 2016 році отримали ліцензію на підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів
філософії) та докторів наук за спеціальностями:
091 – біологія (біологія),
204 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (аграрні науки).
та докторантурі Інституту підготовлено більше 80 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата і 15 – доктора сільськогосподарських наук.
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 Проведення патентно-кон’юнктурних досліджень на всіх етапах виконання науково- Належ-

ний науковий потенціал установи дає змогу готувати науковців високого рівня. При аспірантурі
Друкованим органом Інституту є міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин», заснований у 1971 р. при Центральній дослідній станції штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин. Серед членів редакційної колегії збірника були відомі вітчизняні
вчені у галузі тваринництва – І. В. Смирнов, М. А. Кравченко, О. В. Квасницький, Ф. І. Осташко
та інші, завдяки зусиллям яких він став своєрідною енциклопедією з даної галузі знань.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА
Завідувач бібліотеки –
Варвара Іванівна Фасоля

Бібліотечний фонд багатогалузевий, містить усі види і типи
друкованих видань, найширше представлено сільськогосподарську тематику. Загалом це 66960 одиниць зберігання.
Основні напрями діяльності
 Формування та організація фонду на різних носіях, забезпечення максимально повного використання документів та їх збереження;
 запровадження передових інформаційних технологій для
здійснення наукової, науково-інформаційної діяльності;
 створення електронних інформаційних ресурсів і надання
нових послуг користувачам бібліотеки;
 підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів.
Із 2011 р. у бібліотеці функціонує автоматизована бібліотечна система «ІРБІС». Формується
електронний каталог нових надходжень. Проводиться ретрокаталогізація активного фонду. Створюються власні електронні бази даних. Видаються біобібліографічні та науково-допоміжні бібліографічні покажчики. Щоквартально формуються інформаційні списки нових надходжень, організовуються книжкові виставки, перегляди літератури. Довідково-бібліографічний апарат представлено системою каталогів (абетковий, систематичний) та картотек (періодичних видань, авторефератів дисертацій, перекладів, праць співробітників Інституту, тематична статей). Бібліотека здійснює
систематичний документообмін із спеціалізованими установами України, Білорусі.

Біобібліографічні покажчики, присвячені відомим ученим Інституту
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НАУКОВІ ШКОЛИ ІНСТИТУТУ

Прогресивний розвиток науки неможливий без створення наукових шкіл, де на принципах творчої
співдружності вчених та спадкоємства поколінь знаходять ствердження кращі наукові традиції та підходи.
При Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН організовані і отримали розвиток 4
наукові школи.

СЕЛЕКЦІЯ М’ЯСНИХ ПОРІД
Наукову школу засновано доктором с.-г. наук, професором, академіком НААН Михайлом Васильовичем Зубцем (1938–2014).
Основні напрями діяльності школи:
 обґрунтування теоретичних, методологічних і практичних аспектів процесу породотворення в молочному та м’ясному скотарстві;
 розробка та реалізація методик виведення спеціалізованих
порід великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямів продуктивності (української, волинської, поліської та південної
м’ясних; української червоно- та чорно-рябої молочних);
 організація комплексу досліджень з проблем генетики, селек-

ції і біотехнології у тваринництві;
 обґрунтування сучасної методології оцінки генотипу та прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин;
 опрацювання ефективних методів та форм збереження генофонду сільськогосподарських тварин.
В активі наукової школи 11 докторів наук та 18 кандидатів, зокрема І. П. Петренко, В. П. Бородай,
С. С. Спека, З. Є. Щербатий, І. В. Гузєв, Ю. П. Полупан, К. В. Копилов, С. Б. Васильківський,
В. М. Вишневський та ін.
Представниками наукової школи опубліковано понад 1500 наукових праць і монографій, отримано
більше 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ У ТВАРИННИЦТВІ
Наукову школу засновано у 1980 р. доктором с.-г. наук, професором, академіком УААН Валерієм Петровичем Буркатом
(1939–2009).
Основні напрями діяльності школи:
 обґрунтування сучасних аспектів теорії породотворення в
скотарстві;
 розробка та реалізація програм виведення української червоно- і чорно-рябої, червоної та бурої молочних порід; української, волинської, поліської і південної м’ясних порід;
 вдосконалення системи організації і планування племінної роботи;
 запровадження генетичних методів у селекційній практиці

скотарства;
 опрацювання ефективних методів та форм збереження генофонду порід;
 методичні розробки комплексної системи інтенсивної селекції бугаїв-плідників, спрямованої на
постійне підвищення рівня їх племінної цінності за селекційними ознаками продуктивності;
 фундація нової комплексної науки – біотехнологічної селекції;
 дослідження історичних аспектів розвитку аграрної науки.
Науковою школою підготовлено 13 докторів і 18 кандидатів наук. Серед його учнів відомі вчені, зокрема академіки НААН М. І. Бащенко, В. І. Ладика, Ю. Ф. Мельник, С. І. Ковтун,члени-кореспонденти
НААН С. Ю. Рубан, Ю. П. Полупан, доктори сільськогосподарських наук О. Ф. Хаврук, В. І. Антоненко,
С. Л. Войтенко, А. М. Дубін, В. Т. Сметанін, В. В. Дзіцюк, К. В. Копилов та ін.
У науковому доробку наукової школи – більше 1800 наукових праць.
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СЕЛЕКЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Школу засновано в 1986 р. доктором с.-г. наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України Йосипом Зеноновичем Сірацьким (1936–2013).
Основні напрями діяльності школи:
 розробка фізіолого-генетичних методів формування відтворювальної функції худоби та способів прогнозування спермопродуктивності бугаїв;
 обґрунтування комплексної оцінки біологічного, генетичного та селекційного стану плідників, їх раціонального використання;
 аналіз зв’язку між рівнем гомо- та гетерозиготності за
поліморфними системами білків і ферментів та показниками
спермопродукції і відтворювальної здатності;
 визначення впливу зовнішнього і внутрішнього опромінення на репродуктивну систему норок;
 становлення новітніх підходів до теорії спадковості, конституції тварин;
 удосконалення методів оцінки інбридингу та адаптації тварин;
 запровадження автоматизованої системи використання племінних бугаїв;
 розробка еколого-генетичних методів у селекції;
 опрацювання методик виведення української чорно-рябої та бурої молочних порід;
 вивчення онтогенезу формування м’ясної продуктивності.
Підготовлено 6 докторів і 38 кандидатів наук; опубліковано 3789 статей, 108 книг і монографій, 16 підручників і посібників, 26 планів племінної роботи, 133 рекомендації і брошури.

СЕЛЕКЦІЯ МОЛОЧНИХ ПОРІД

Школа заснована у 1991 р. доктором с.-г. наук, професором, членомкореспондентом НААН Михайлом Яковичем Єфіменком.
Основні напрями діяльності школи:
 обґрунтування та реалізація концепції удосконалення існуючих та виведення нових порід великої рогатої худоби;
 розроблення і реалізація програм селекції молочної худоби на державному і регіональному рівнях;
 планування та організація племінної справи у скотарстві;
 розробка методів створення української чорно-рябої молочної породи та її внутрішньопородної структури за використання кращого світового генофонду;
 обґрунтування ефективних методів оцінки плідників;
 запровадження генетичних методів у селекції молочної худоби.
Школою підготовлено 2 доктори та 11 кандидатів сільськогосподарських наук. У науковому доробку
школи: 18 свідоцтв і патентів на винаходи, понад 500 опублікованих наукових праць і монографій.
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МЕРЕЖА ІНСТИТУТУ

Державне підприємство «Дослідне господарство «Христинівське»
Директор – Передрій Микола Миколайович
Тел.: (04745) 6-07-06 E-mail: dpdgxrist@gmail.com
20000, Черкаська обл., Христинівський р-н.,
м. Христинівка, вул. Дубінська, 1
Чисельність працюючих в господарстві – 122 особи
Площа с.-г. угідь – 1532 га, в т.ч. ріллі – 1506 га
Чисельність великої рогатої худоби, гол.
у т. ч. корів, гол.
Удій на корову, кг
Середньодобовий приріст живої маси молодняку великої рогатої худоби, г
Виробництво валової продукції:
молока, ц
живої маси великої рогатої худоби, ц
Вироблено на 100 га с.-г. угідь:
молока, ц
живої маси великої рогатої худоби, ц

Державне підприємство «Дослідне господарство «Нива»
Директор – Мітіогло Лариса Василівна

Тел.: (04745) 9-24-32 E-mail: niva.irgt@gmail.com
20009, Черкаська обл., Христинівський р-н.,
c. Христинівка, вул. Садова, 1
Чисельність працюючих в господарстві – 132 особи
Площа с.-г. угідь – 2454 га, в т. ч. ріллі – 2420 га
Чисельність великої рогатої худоби, гол.
в т. ч. корів, гол.
свиней, гол.
Удій на корову, кг
Середньодобовий приріст живої маси молодняку:
великої рогатої худоби, г
свиней, г
Виробництво валової продукції:
молока, ц
живої маси великої рогатої худоби, ц
живої маси свиней, ц
Вироблено на 100 га с.-г. угідь:
молока, ц
живої маси великої рогатої худоби, ц
Вироблено на 100 га ріллі живої маси свиней, ц

1212
500
350
6711
651
350
31540
1541
476
1285
63
20
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863
350
6832
621
23913
1145
1561
75

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
 Система менеджменту молочним стадом з метою отримання високих надоїв, забезпечення якісного складу молока, продуктивного довголіття корів та рентабельного
виробництва;
 основи раціонального використання
корів для одержання ремонтних бугаїв;
 удосконалена методика бонітування
корів молочних порід за екстер’єром;
 спосіб формування високопродуктивних стад у молочному скотарстві на основі
використання лінійної оцінки типу;
 спосіб визначення племінної цінності
матерів за показниками молочної продуктивності;
 організація технології безприв’язного
утримання корів молочного стада та ремонтного молодняку на глибокій довго незмінній
підстилці;
 ефективне відтворення великої рогатої
худоби на основі трансплантації ембріонів з
відомою статтю;
 система збереження генетичного матеріалу високопродуктивних свиноматок;
 експрес-метод виявлення генетичних порушень за кровопаразитарної інвазії у коней;
 попереджувальна діагностика генетичного потенціалу плідників із застосуванням
цитогенетичних та біотехнологічних методів;
 зажиттєва оцінка та відбір тварин великої рогатої худоби за ознаками ніжності та
мармуровості м’ясної продукції;
 підвищення рівня відтворення та молочної продуктивності в стаді на основі цілеспрямованої системи підбору;
 спосіб підбору пар для підтримання достатнього рівня генетичної мінливості закритих генофондових популяцій свійських тварин;
 оптимізована технологія заготівлі та згодовування кормів;
 оптимізована система однотипної годівлі молочної худоби за сезонами року;
 екологічна енергоресурсозберігаюча технологія виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок.
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