
ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та пракгичне значення результатів дисертаці.і.

аспіранта  Герун  інеси  Володимирівни  на  тему:  «Санітарно-гігієнічна  оцінка

якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій», подано.і.
на   здобупя   наукового   ступеня   доктора   філософіЇ   з   галузі   знань   21   -

td3етеринарна медицина» за спеціальністю 212 -«Ветеринарна гігієна, санітарія

і експертиза»

1.  Актуаjіьність  теміі. дослідження.  На сьогодні гостро  сто.і.ть питань в

УкраЇні  як  і  в  цілому  у  світі  це  харчове  забезпечення  населення.  Одним  із

незамінних продуктів харчування людей є молоко та вироби із нього. Разом з
тим  необхідно  відмітити  що  на тепер  сто.і.ть питання не  тільки  кількості  а і

якості та безпечності молока та продуктів вироблених із нього. Отже питання

щодо якості та безпечності молока і на сьогодні залишається актуальним для
молочно.і. галузі.  На теперішній час  стратегія економічного розвитку Укра.і.ни

передбачає нароіцування агропромислового потенціалу кра.і.ни. Молочна галузь

є однією із провідних у структурі сільського юсподарства, на жаль, за останні

роки спостерігається негативна тенденція.
2. Зв'язок роботи з науковиміі програмами, пjіанаміі, темами. Робота

виконана   у   відповідності   з   комплексною   проірамою   кафедри   терапі.і.,

фармако]іогіЇ, клінічноЇ діагностики та хімі.і. Сумського національного аграрного

університетузпитань«Санітарно-гігієнічнаоцінкаякостітабезпечносЇімолока
корів   отриманого   за   новітніх   технологій»   (номф   державно.і.   реєстраці.і.

0118U100062).

З.   Наукова   новіізна   отриманих   резуjіьтатів.   Уперше   проведено

комплексні  дослідження  щодо  якості,   безпечності  та  біологічноЇ  цінності

незбираного. молока   корів   отриманого   за   новітніх   технологій.   Уперше
проведено   дослідження   амінокислотного   складу   молока   корів   за  кетозу.
Визначені сумарні зміни як незамінних так і замінних амінокислот. доведено,



що   отримання   якнайбільшо.і.  кількості   молока  від   корови   за  порушення
техно]іогі.і. його  виробництва призводить до  втрати  його  біологічно.і. цінності.

Встановлено що за захворювання корів на кетоз у молоці зменшується
вміст  як  незамінних  так  і  замінних  амінокислот,  отже  і  змінюється  його
біологічна цінність. Проведено дослідження взаємозв'язку захворювання мас"г
-  кетоз.  доведено,  що  використання  кормового  препарату  джи  Пі  70  ПП

«Кронос Аіро» позитивно впливає на рубцевий метаболізм корів і як наслідок

на здоров'я тварин та отримання від них максимальноЇ кількості і найкращоЇ
якості продукці.і..

4. Теоретичне та практичне значення результатів дисертаці.і.

Комплексними дослідженнями встановлено, що молоко корів уражених
кетозом  втрачає  свою  біологічну  цінність.  А  отже  таке  молоко  не  може
повністю задовольшги потреби людей у харчуванні. З такого молока переробна
промисловість не може виробляти висоіюякісних продуктів харчування. Що в

свою  чергу  приведе  до  зменшення  закупівельноЇ  ціни  і  як  наслідок  втрати

економічноЇ і вигоди господарства в першу чергу.
Результати    дослідження    необхідно    використовувати    при    навчанні

студентів  у  вузах  Укра.і.ни  з  освітнім  ступеня  "бакалавр"   та  "магістр"  за

спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

5. Використання результатів роботіі      ТОвариствам    які    займаються

виробництвом молока необхідно перевести тваринництво на новітні технологі.і..
Які  дадуть  можливість  виробляти  молоко  гатунком  «Екстра»  що  окупить

затрати  які  пііши  на  будівництво  нових  приміщень,  в  подальшому  галузь
тваринництва  буде  прибутковою.  для  отримання  молока  ґатунку  «Екстра»
необхідно звертати уваіу на добробут тварин. Зменшення вологості приміщення
та загазован0сті дозволить зменшити загальне обсіменіння молока що є одним із

показників санітарного стану.



6.   Особиста   участь   автора   в   одержанні   наукових   та   практичних

результатів,   що   вик]іадені   в  дисертаційній  роботі.   Безпосередньо   автором
здійснено:

- інформаційний пошук та аналіз літературних даних за темою дисертаці.і.;

- встановлено зміни показників якості, безпечності та амінокислотного

складу молока корів за захворювання на кетоз;
-  запропоновано  з  метою  профілактики  захворювання  корів  на  кєтоз

використовувати кормовий препарат джи Пі 70 виробництво ІШ КРОНОС Аіро
7.  Перелік публікацій  за темою дисертаці-і. і3 зазначенням особистого

внеску здобувача.

За  результатами  досліджень  оііубліковано  14  наукових  праць,  у  тому

числі  1  стаття у виданні  включеного до  міжнародно.і. науковометрично.і. бази

Sсорus,  8  статей  у  наукових  фахових  виданнях  Укра.і.ни  1  статгя  у  наукових

виданнях  інших  держав  (Білорусь),  4  тез  доповідей  в  збірниках  матеріалів

конферещій.
Результати     дисертаційних     досліджень     опубліковані     у     наукових

публікаціях:

Стат" у журналі, який індексуєгься у науковометричній базі Scopus

1.   Oksana  Shkюmаdа,  Оlеksаmdг  Sklіаг,  А1іпа  Ріkhtігоvа,  Gеґuп  іпеssа

(2019) Pathogens Тгапsmіssіоп and Cytological Compositionof Соw`s Milk 19, (45),

7З-]9.  (Sсорus).   (Здобувачка  спільно  зі  співавторами  провела  дослідження,

проаналізувала та узагальнила результати) .

Статііпі у наукових фахових виданнях УкрdЇнu
2.  Скщ.  О.  І.,  Шкромада  О.  І.,  Герун  І.  В.,  Паращенко  В.  В.  (2017)

Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за
новЇ"Їх технртюгЇй. Вісник Сумського національного аграрного універсuтету.

11  (41),  74г]6.  (Здобувачка  провела  аналіз  літературних  джерел  з  питань



санітарної гігієни при виробнщтві молока, визначила проблемні пuтання, що
вимагають ретельного дослідження).

3. Скляр О. І., Герун І. В., Кіричек Л. В. ( 2017). Годівля корів як один із

факторів захворювання на кетоз і вплив на якість та безпечність молока. Вz.с#аfк
Сумського  НАУ.  Серія  «Ветершарна медщuна».  1(42,), 249-252..  (Здобувачка

взяла  участь  у  проведенні  досліджень,  узагсUіьненні  та  аналізі  отршаних

данш).
4. Скляр О. І., Улько Л. Г., Герун І. В. (2018). Моніторинг захворювання

корів  на  кетоз  та  зниження  якості  молока.  Вz.с##к  С);"ськоєо  fҐЛУ.   Сєрz.я

«Ветеринарна   медuцuна».\1    (4З),   164-166.   (Здобувачка   брста   участь   у

проведенні досліджень, узагстьненні та ансиіізі отриманих данuх).

5. Скляр О. І., Герун І. В. (2020). Вплив добавок та різних мікроорганізмів

на, тіроцеси б:родіі"яL в рубціі.  Вісник Львівського національного університету

ветершарно.ї   медщини   та   біотехнології   імені   С`   З.   Гжщького   Серія
«Ветеринарні науки». Т  22, 97 , \75-180  (Здобувачка спільно  зі  співавторами

провела дослідження, rїроаналізувала та узагальнила результатu).

6. Скляр О. І„ Герун І. В. (2020). Використання кормового препарату джи

Пі   70  для  покращення  рубцевого  травлення.  .И3ВЛ   СерZ.я   tїВеиер%#сzрZя,

технології   твариннщтва   та   природокорuстування».   Вип.,   5,   \75-\81.

(Здобува]+ка спільно зі співавторами провела дослідження, проаналізувста та

узагальнuларезультати).
7.  Скляр  О.  І.,  Герун  І.  В.  Мусієнко  О.  В.  (2020).  Вішив  технологі.і.

виробництва   молока   на   його    якість    та   безпечність.    Вz.с#єtк    С)їл4ськоєо

націонстьного аграрного університету. Серія `` Ветершарна медuщна''. Вшіі. З

(5Ї),   2;0:26   (Здобувачка   спільно   зі   співавторами   rїровела   дослідження,
проаналізувалq та узагальнила результати) .



8. Герун І. В. Амінокислотний склад молока здорових корів та хворих на
ткег[оз. (2;02;0).  Вісник Сумського нщіонального  аграрного універсuтету.  Серія
"Ветеринарна медицина " Вип. 4 (50), З-9.

Наукові публікаціЇ у інших виданнях
9.  Скляр А.  И.,  Герун  И.  В.,  У]іько Л. Г.,  Шкромада О. И.,  Улько Е.  С.

(2019).  Качество  и  безопасность  молока  коров,  полученного  при  новейших
те:хнотіопwс,  Вчені  записки  УО  ВГАВМ  Е.  55,  вші.  З,  1ss-158.  (Здобувачка

спільно зі співавторами провела дослідження, проаналізувала та узагальнила

результати).
10.  Shkгоmаdа  О.,  Sklіаг  О.,  Ра1іу  А.,  Ulko  L.,  Gегuп  І.,  Naumenko  О.,

Ishchenko К., Куstеmа О., Musiienko О., Ра1іу А.(2019). Development of mеаsuгеs

to    іmргоvе    milk    quality    and    safety    duгіпg    ргоduсtіоп.    Еаstеm-Еuгореап

JоumаlоfЕпtегргіsе   Тесhпоlоgіеs,   3/11   (99),   30   -39.   ҐЗаобубсrчкс!   с77zль#о   зz.

співавторами     провела     дослідження,     проаналізувала     та     узагальнила

результатu).

Наукові публікаці-і. що засвідчують апробацію матеріалів дисертаці.і.

11.  Герун І.  В.  Вплив годівлі корів на обмінні процеси в організмі і як

наюпіщок на,  якіісп`ь  мопока..  (2017).  Матеріали  Всеукр.  студент.  наук.  конф.,

ирzссб'яіf. Л4:Їж #сzроа.  О7fю с.m};ае#ma (СНАУ,13-17 листопада 2017 р.),129.

12.   Герун  І.   В.   (2018).   Захворювання  корів  на  мастиг  та  кетоз   і  .і.х

тїзжмоз,в'яізок.   Матерісиш   Міжн`   наук.-конф.   «Розвиток   нсDж:u   природu:

проблеми та рішення», м. Брно, Чешська республіка (2] -28 кві"я 2;018 р.), 94-

96

13.   Герун   І.   В.   Оцінка   жиггєдіяльності   інфузорій   за   використання

кормогого препарату джи Пі 70 ІШ Крогос Агро. Л4:сzиер!.сZли Всє);кр.  си};Оє#и.

#qук. ко#ф., (ЄНАУ,12-16 лист. 2018 р.),167.

14.  Герун І.  В. (2019).  Сечовина молока як показник білкового обміну.

Матеріали Всеукр. студент. наук. конф., (СНА:У,11-15 "сп:. 2019 р.), 460



ВВАЖАТИ  що дисертаційна робота на тему:  «Санітарно-гігієнічна оцінка

якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій», подано.і.

на   здобутгя   наукового   ступеня   доктора   філософі.і.   з   галузі   знань   21   -

«Ветеринарнамедицина»заспеціальністю212-«Ветеринарнагігієна,санітарія

і експер"за» Герун інеси Володимирівни«Санітарно-гігієнічна оцінка якості та

безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій»,  яка подана на
здобутгя ступеня доктора філософіЇ, за сво.і.м науковим рівнем та практичною

цінністю, змістом та оформленням повністю відповідає вимогам пп.  9,  10,  11
«Порядкупроведенняекспфиментузприсудженняступенядокюрафілософі.і.»,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 6 березня 2019 р. №

167,тавідповідаєнапрямкунауковогодослідженняосвітньо-науково.і.проірами
СНАУзіспеціальності212-«Ветеринарнагігієна,санітаріяіекспертиза».

РЕКОМЕЦдУВАТИ   дисертаційну   роботу   «Санітарно-гігієнічна   оцінка

якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій», подану
Герун І. В. на здобу" ступеня доктора філософі.і., до захисту.
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