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відгук опонЕнтА
на    дисертаційну    роботу    Герун    інеси    Володимирівни    ііа    тему:

«СанітарІІО-гігієнічна    оцінка    якості   та    безпечності    молока    корів

отрііманого  за  новітніх  технологій»,  подану  до  спеціалізовано.і.  вчено.і.

радіі  дФ 55.859.020  у Сумському національному аграрному універсіітеті
з   правом   прийняття   до   розгляду   та   проведення   разового   захіісту

дисертацій   на   здобутгя   ступеня  доктора   філософі.і.,   галузь   знань   21
«Ветеринарна  медііцина»  за  спеціальністю  212  «Ветеринарна  гігієна,

санітарія і експертиза».

Актуаjіьність  теми  діісертаці.і..  На  сьогодні  гостро  сто.і.ть  питань  в

Укра.і.ні,  як  і  в  цілому  у  світі  це  харчове забезпечення  насетіення.  Важлива

роль у забезпеченні людини продуктами харчування належить тваринницькій
галузі, зокрема великій рогатій худобі.

Сьогодні   світове   виробництво   мотіока   оцінюється   у   800   млн.   т.

Експерти FАО.  очікують,  що у 2026 р.  44 % усього молока вироблятимуть

розвинуті краЇни, а решту - кра.і.ни, що розвиваються. На початку 90-х років
УкраЇна входила в десятку найбільших виробників коров 'ячого молока у світі

поряд  із  такими  кра.і.нами,  як  індія,   США,   РОсія,   Німеччина,   Франція,

Бразилія,  Китай,  Нова Зеландія,  забезпечуючи  свою  частку  на рівні  4,5  %.

Проте за останні 27 років Укра.і.на значно втратиjіа сво.і. позиці.і. у світовому

виробництві  молока  і  в  2012  р.  займала  17-е  місце,  а  в  2016  та  2017  рр.

увійшла лише у другу десятку найбільших виробників із часткою ринку  1,3
%.  З  моменту  підписання  Угоди  про  асоціацію  з  Європейським  Союзом
Укра.і.на взяла на себе зобов'язання щодо гармонізаці.і. свого законодавства з

регламентами  ЄС,  3oкрема це  стосувалося  вимог до  безпечності  харчових
продуктів.  Із,  20  вересня  2015  р.  набрала  чинності  нова  редакція  Закону

Укра.і.ни № 771/97-ВР  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та

якості харчових продуктів», відповідно до якого оператори ринку харчових

продуктів    зобов'язані    впровадити    та    застосовувати    постійно    діючі
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процедури,   засновані   на   принципах   НАССР   (дсZzсzгd  Л77сґ/уБz.БаисJ   СгZЇz.ссZ/

С'о7zfгоJ     Роz.77Ґ$),     та     ЗабеЗПеЧУВати     ПРОЦеС     ПРОСТеЖУВаНОСТі     ПРодУКЦі.1..

Переорієнтація експортних потоків у напрямі європейських ринків - процес

складний, довготривалий та витратний. Все це говорить про певні позитивні

зрушення,   проте   це   лише   перший   крок   на   шляху,   який   необхідно
продовжувати,     змінюючи    ментаjіьність    керівництва    підприємств    та

виробників  сировини  в  напрямі  підвищення  якості  продукціЇ.  Разом  з тим

необхідно відмітити що на тепер сто.і.ть питання не тітіьки кількості а і якості

та безпечності моjіока та продуктів вироблених із нього. Отже, питання щодо

якості та безпечності молока і на сьогодні залишається актуальним.

Зв'язок   роботи   з   наукові"и   програмами,   планами,   темами,
грантами

Робота виконана у відповідності  з  комплексною програмою  кафедри
терапі.і., фармакологі.і., клінічно.і. діагностики та хімі.і. Сумського національного

аірарного   університету   з   питань   «Санітарно-гігієнічна   оцінка  якості   та

безпечності   молока   кОрів   отриманогО   за   новітніх   технологій»   (номер

державно.і. реєстраці.і. 0118U 100062).

Мета і завданіія дослідження. Мета роботи полягала у вивченні

санітарно-гігієнічноЇ  оцінки  якості  та  безпечності  молока  отриманого  за

новітніх технологій виробництва.

для досягнення мети дисертант поставила цілу низку завдань:
-    здійснити    моніторинг    показників    якості    молока    коров'ячого

незбираного отриманого за новітніх та традиційних технологій виробництва

в Укра.і.ні та зокрема умовах Сумсько.і. та Чернігівсько.і. області;

-  оцінити  якість  та  бе3печності  моJІока  корів  отриманого  за  новітніх

технологій виробництва;
-  з'ясувати  санітарно-гігієнічні  умови  утримання  тварин  за  новітніх

техноjюгій та порівняти з традиційними;
-  вивчити  захворювання  корів  на  мастит  та  кето3  за  традиційноЇ  та

новітньо.і. технологі.і. виробництва молока;
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-    визначити    клінічний    та    біохімічний    статус    дійних    корів    за

захворювання на кетоз;
- вивчити вплив годівлі корів як причину захворювання на кетоз;

-    вивчити    біологічну    цінність    молока    коров'ячого    незбираного

отриманого за захворювання на кетоз;
-  вивчити  вп]іив  кормового  препарату  джи  Пі  70  дїія  покращення

рубцевого метаболізму у високопродуктивних корів.
Об 'єкm Оослz.Оа4сє7ґґ4я: молоко коРів незбиране та вплив кормово.і. добавки

джи Пі 70 на метаболічні процеси в організмі дійних корів.
JТрєаLмєm  dослz.Оалсє#ґfя..  якість,  безпечність,  біологічна  цінність  молока

коров'ячого  незбираного отриманого за новітніх технологій, та .і.х зміни за

кетозу корів, гематологічні показники корів за захворювання на кетоз.

Наукова цінніСть дисертаційно.1. роботи. ВПерше в Укра.1.ні проведено

комплексне вивчення якості, безпечності та біологічно.і. цінності незбираного

молока   корів   отриманого   за   новітніх   технологій.   Вперше   проведено

дослідження  амінокислотного  сктіаду  молока  корів  за  кетозу.  Визначені

сумарні  зміни  як  незамінних  так  і  замінних  амінокислот.  доведено  що,
отримання як найбільшо.і. кількості мотюка від корови за порушення раціону

призводить  до  втрати  його  пОЖивно.1.  цінносТі.  Експериментально  та  на

практично доведено, що використання кормового препарату джи Пі 70 ПП
«Кронос Агро» позитивно впливає на рубцевий метаболізм корів.

Науково-дослідній роботі притаманне і практичне зііачення.

Комплексними дослідженнями встановлено, що молоко корів уражених
кетОЗОм  втРачає  свОЮ  біологічну  ЦіНність.  А  отже,  таке  молоко  не  може

повністю   задовотіьняти   потреби   людей   у   харчуванні.   З   такого   молока

переробна   промисловість   не   може   виробJІяти   високоякісні   продукти

харчування. Що в свою чергу приведе до зменшення закупівельно.і. ціни і як,

наслідок, втрати економічно.і. вигоди господарства в першу чергу. На основі

отриманих даних запропоновано використовувати кормового препарату джи
Пі 70 ІШ «Кронос Аіро» для лікування та профілактики кетозу.
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Одержані результати впроваджено в навчальний процес для підготовки

студентів вищих навчаL]іьних закладів ПІ-ІV рівнів акредитаці.і. та у наукових

дослідженнях  на  кафедрах  навчальних  закладів  і  лабораторіях  науково-

дослідних установ Укра.і.ни.

Особистіій внесок здобувача.  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 кетоз використовувати кормового препарату джи Пі

70 ПП «Кронос Аіро». Співавторами наукових праць є науковий керівник та

науковці,  спільно  з  якими  проведені  дослідження.   У  наукових  працях,

опублікованих  у  співавторстві,  дисертанту  належить  фактичний  матеріал  і

основний творчий доробок.

дисертант використала як класичні, так і сучасні  методи дослідження
молока  на  кшталт:  органолептичні  (смак,  колір,  запах),  хімічні  та  фізичні

(кислотність титрована та активна, білок, густина,  жир,  чистота)  санітарно-
гігієнічні показники (кількість соматичних клітин), мікробіотюгічні (мікробне

обсіменіння), гематологічні (показники фізичних властивостей та біохімічні

зміни), методи варіаційноЇ статистики.

Ступінь     обґрунтування     наукових     положень,     віісновків     і

рекомендацій, сформульованих у дпсертаці.і..
Експериментальна  частина  роботи  виконана  методично  правильно,

одержані  результати  проаналізовано  і  обговорено,  висновки  і  практичні

рекомендаціЇ   є   достатньо   аргументованими   і   повністю   витікають   із
одержаного матеріалу.

Вибір схеми проведення експериментальних досліджень, застосування

відповідних методів і методик, інтерпретація отриманих результатів показує,

що дисертант добре ними володіє та досягнула поставлено.і. мети роботи.

Цінність  роботи  полягає  в  тому,  що  вперше  на  Укра.і.ні  проведено
дослідження  амінокислотного  складу  молока  корів  за  кетозу.  Визначені
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сумарні  зміни  як  незамінних  так  і  замінних  амінокислот.  доведено  що,
отримання як найбільшо.і. кількості молока від корови за порушення раціону

призводить   до   втрати   його   поживноЇ   цінності.   Експериментально   та

практично доведено, що використання кормового препарату джи Пі 70 ПП
«КроносАгро»позитивновпливаєнарубцевийметаболізмкорів.

Проведеновивчення:клінічноготабіохімічногостатусудійнихкорівза

захворювання  на  кетоз,  амінокислотний  склад  молока  здорових  корів  та

хворж  на  кетоз,  біохімічні  зміни  крові  корів  при  виробництві  молока за

новітніх  технологій,  вплив  кормового  препарату  джи  Ш  70  ПП  «Кронос
Агро» на інфузорі.і. рубця корів, проведено науково-господарчий дослід щодо

використання кормового препарату джи Пі  70 ІШ «Кронос Агро» дійни
корів за захворювання на кетоз та вивчення використання кормово.і. добавки

джиПі70дляпокращенняметабо]іізмуувисокопродуктивнихкорів.
За  темою  дисертаційноі. роботи  опубліковано  14  наукових  праць,  з

яких 8 статей у наукових фахових виданнях УкраЇни,  1  в інших державах та

одна стаття у виданні  включеному до міжнародних науковометричних баз

даних, тези наукових доповідей.
Апробація    матеріалів    дисертаці.і..    Матеріатіи    науково-дослідно.і.

роботи достатньо  апробовані  на науково-практичних  форумах  УкраЇни та
ближнього   зарубіжжя,   перед   усім:   основні   положення   дисертаці.і.   були

обговорені  і  схвалені  на  засіданнях  ВченоЇ ради  факультету  ветеринарно.і.

медицини    Сумського    НАУ,    наукових    форумах:    Міжнародних    та
внутрішньодержавних наукових, науково-практичних конференціях з питань

сучасних аспектів та перспектив розвитку ветеринарно.і. медицини  Укра.і.ни,

проблем контролю безпечності та якості харчових продуктів в УкраЇні тощо

у 2017-2020 роках.

Структура  та  обсяг  діісертаці.і..  дисертаційна  робота  викладена  на

142  сторінках  машинописного  тексту,   складається  зі  вступу,   5  розділів,

загальних  висновків  та  9  додатків.  Робота  ілюстрована  24  таблищми,11

рисунками та 1 схемою.
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дисертація  включає  анотацію,  вступ,  огщд  літератури,  матеріали  та
методи   досліджень,   узагальнення  результатів   досліджень   та   .і.х   аналізу,

висновки,   пропозиці.і.  виробництву,   списку   використано.і.  літератури,   що

складається  із  169  найменувань,  з  них  151  кирилицею  та  18  латиницею,  а

також 9 додатків.

Анаjіізуючи структуру дисертаційно.і. роботи можна зробити висновок,

що вона містить розділи, передбачені чинними вимогами до наукових робіт
такого  рівня.  Слід  зазначити,  що  рецензована  робота  має  чітку  схему  і

виконана послідовно.
Загальна оціііка окремих розділів дисертаці.і..

Вступ, який відображений на 4  сторінках, містить всі обов'язкові для

дисертаці.і.    частини.    добре    обЦ>унтовано    актуашьність    обрано.і.    теми,

сформульована   мета   роботи   та   визначено   задачі   дослідження,   Об'єкт,

предмет та методи досліджень.

Аналізуючи   даний   розділ   варто   відмітити   деякі   побажання

дисертанту щодо помиЛОк орфографічного характеру:
1.  Пропущена  коми  перед  словом  (теж  останній  абзац  (сторінка  21),

цитуємо: «...Отже питання щодо якості та безпечності молока і на сьогодні
залишається актуальним».

Варто після слова «Отже ,... » поставити  знак  «кома».

2.  У  завдання  варто  було  внести  інформацію  про  розробку  патенту

Укра.і.ни та науково-практичних рекомендацій (інструкцій).

3.   Варто   було   б   включити   також   інформацію   про   розрахунок

економічно.і. ефективності після застосування кормового препарату джи Пі

70 (сторінка 22).

4.  У  підрозділі  «Апробація  результатів  дисертаці.і.»  бажане  правильне

використання  знаку  «тире-дефіс»  між  словосполученнями  та  цифровими

показниками (сторінка 24).

РОЗдІЛІ 1 «Огляд літератури», який викладений на 33 сторінках дав

можливість    дисертанту    охарактеризувати    основні    аспекти    проблем,



7

пов'язаних із виробництвом молока в УкраЇні та за кордоном, особливостями
техно]югі.і. виробництва молока та .і-і. вплив на санітарно-гігієнічні показники,

вплив   добробуту   корів   на   харчову   цінність   та   безпечність   моTюка,

охарактеризувати  сучасні  вимоги до якості та  безпечності  молока,  описати

захворювання пов'язані з порушенням метаболічного обміну дійних корів,
захворювання корів на мастит. А особливо значний об'єм огляду літератури

акцентовано   на   використанні   кормових   добавок   для   профілактики   та

лікування метаболічних хвороб дійних корів на Укра.і.ні та кра.і.нах ближнього

та дальнього зарубіжжя.

Окремо  виділено  увагу  на  питаннях  безпечності  виготовлення  та
застосування  нових  комптіексних  біологічно  активних  речовин.  Це  дало

можливість довести необхідність проведення досліджень у даному напрямку

та узагальнити результати власних даних.

Отже,    аналіз    науково.і.    літератури    дав    можтіивість    дисертанту

охарактеризувати загальні проблеми щодо виробництвом молока в Укра.і.ні та

за кордоном, особливостями впливу різних технологій виробництва молока

на санітарно-гігієнічні показники, вплив добробуту корів на харчову цінність

та   безпечність   молока,   охарактеризувати   сучасні   вимош   до   якості   та

безпечності    молока,    описати   захворювання   пов'язані   з   порушенням
метаболічного обміну дійних корів, захворювання корів на мастит.

Такий   аналіз   літератури   дозволив   автору   визначити   проблему   і

правиjіьно  сформулювати  завдання  для  .і-і.  вирішення.  В  цілому  цей  розділ

написано   фахово  з  використанням  достатньо.і.  кількості  першоджерел,   в

основному вітчизняних авторів за останні 10-15 років.

Аналізуючи   перший   розділ   варто   відмітити   деякі   побажання

дисерташу    щодо    помилок    орфографічного    характеру    та    задатіі
запіітання:  і

1.  У підрозділі  1.1.  (стр.  6)  завершуючи думку,  варто  було  б  зробити

«резюмуючий» висновок та використати словосполучення на кшталт «Таким

чином, або отже. . .».
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2.   1.  У  підрозділі   1.2.  (стр.  26,  другий  абзац)  Ви  стверджуєте,  що,

цитуємо:   «...для   отримання   молока   використовують   до.і.льні   установки

різних  типів:  «Ялинка»,  «Карусель»,  «Парелель»,  а  також  робототехніку  у
поєднанні  з  основними  технологічними  процесами  [45,  54].  Утворення
молока тісно пов'язаніій з гормоном -пролактином . . .»

Варто  використовувати  вислів  «пов'язано  з  гормоном...»,  а далі  по
тексту дисертаці.і..

З.   Зустрічаються   русизми  та  невдалі   висловлення,   цитуємо:   «...На

якість  молока  впливає  значна  кількість  факторів,  але  все  ж  таки  саміім

важн" із яких годівля [3,11,124] та утримання дійних корів (стр. 29, другий

абзац).   Варто   використовувати   вислів   «Одним   із   важливих   із   яких   є

годівля», а далі по тексту дисертаці.і..

4.  Відсутнє  посилання  по  тексту  дисертаці.і.  на  таблицю   1.1.  (Вміст

бактерій  у  молоці  залежно  від  гігієни  при  отриманні),  (стр.  30)  та  1.4

ЩСТУ «3662:2018 Молоко-сііровііна коров`яче. Технічні умовіі).
5.  У  підрозділах  1.2.  (стр.  33),1.4  (стр.  46),1.6  (стр.  5З),   завершуючи

думку,   варто   було   б   зробити   «резюмуючі»   висновки   та   використати
словосполучення на кшталт «Таким чином, або отже. . .».

6.   Зустрічається  ряд  технічних  помилок  на  кшталт  інтерватіу  між

цифрами    і    знаком    процент    та    дотримання    знаку    «тире-дефіс»    у
словосполученнях(сторінки: 27-30, 43, 48, 50 та 52).

7. При констатаціЇ наукових фактів та тверджень, Ви,  інколи вживаєте

і   прізвища   вчених   у   даній   галузі   науки.   У   даному   плані   допущені

орфографічні помилки на кшталт «відірваність» прі3вища від ініціалів, а це

не допускається (сторінки: 30; 31 ; 32 та 35; дСТУ 8302:2015).

Запитання:
1.    Охарактеризуйте    системи    та    способи    утримання    корів    за

традиційних і новітніх технологій ?
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2.  Чи  користуються  спеціалісти-тваринники  спеціальними  сучасними

засобами,   обладнанням   для   визначення   мікроклімату   у   тваринницьких
приміщеннях ?

3. Чи наявні у господарствах де Ви проводили науково-дослідну роботу

лабораторіЇ  ветеринарно-санітарно.і.  експертизи  та  яке  сучасне  обладнання

використовується у них для визначення безпечності та якості молока ?

Розділ  2.  «Матеріаліі  та  методіі  досліджеііь»,  викладений  на   12

сторінках, без поділу на підроздіIіи. даний розділ в цілому обґрунтований,

містить інформацію про схему дос]тіджень, умови .і.х проведення та конкретні

методи досліджень, як класичні, так і сучасні методи досjіідження молока на

кшталт:  органолептичні (смак, котіір, запах), хімічні та фізичні (кислотність

титрована  та  активна,   білок,   густина,   жир,   чистота)   санітарно-гігієнічні

показники    (кількість    соматичних    клітин),    мікробіологічні    (мікробне

обсіменіння), гематологічні (показники фізичних властивостей та біохімічні

зміни), методи варіаційноЇ статистики.

Прави]іьно підібрані матеріали та методи досліджень дали можливість

провести     ветеринарно-санітарну     експертизу     молока     клінічного     та

біохімічного статусу дійних корів за різних технологій, при захворюваннях

на кетоз,  амінокислотний склад молока здорових корів та хворих на кетоз,

біохімічні зміни крові корів при виробництві молока за новітніх технологій

та за впливу кормового препарату джи Пі 70 ПП «Кронос Акро»

Аналізуючи   другий   розділ   варто   відмітііти   деякі   побажання

дисерташу Щодо помІІлок орфографічного характеру:
1.    Характеризуючи   загальні   етичні    принципи    експериментів    на

тваринах,    цитуємо    (стр.    67):    У    дисертаційній    роботі    Герун    інеси

Володимирівни на тему:  «Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності

молока     корів     отриманого     за     новітніх     технологій»,     проводились

експериментальні дослідження які ґрунтувались на принципах моральності з

метою не заподіяння шкоди тваринам та справедливого ставjіення до них.
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до  переліку  загально-європейських  правил,  варто  було  б  додати  та
побудувати дане речення наступним чином:  «  ...Усі втручання на тваринах

проводили   із   дотр"анням   вимог   «ЄвропейськоЇ   конвенці.і.   про   захист
хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та наукових

цілей»  (Страсбург,  1985)  та  «Положення  про  захист хребетних  тварин,  яких

використовують в наукових експериментах». Ушкалов В. О., Чумаченко В.В.,

Постоєнко В. О.  К.: 2011. 8 с.».

2.   Характеристика   методів   досліджень   проведена   за   принципом

«самопливності»,  на наш погляд, для естетичності та логістичності методів

досліджень .і.х варто було б поділити на підпункти чи підрозділи, на кштшт:
зоотехнічні,  зоогігієнічні,  морфологічні,  біохімічні,  ветеринарно-санітарні

(безпечність,   якість   молока   та   ряд   інших),   економічні   та   варіаційно-
статистичні.

З. досить стисло охарактеризовано умови утримання корів (Варто було

бохарактеризуватисистеми,способитаметодиуц]иманнятварин).

4.   Визначення   густоти   молока  аерометричним  методом   (стр.   66),

чистоту   молока   (стр.   66),   мслотність   молока   (стр.   68),   бактеріальне

обсіменіння молока (стр. 69) Описано надто детатіізовано, цього  варто було б

уникати, адже це загально відомі методи і Ви не вносили своЇх модифікацій.
5. Варто було б у цьому розділі хоча би стисло надати характеристику

кормово.і. добавки джи Пі 70 ПП «Кронос Аіро» і вказати :
- хто розробник вищевказаного кормового препарату ?
- чи зареєстрована кормова добавка  джи Пі 70 на  Укра.і.ні ?

- чи наявна Нормативна документація на кормовий препарат джи Пі 70

та схема застосування коровам ? Інформація наявна, але вона представлена

аж у в додатках.

6.   Зустрічається  ряд  технічних  помилок  на  кшталт  інтервалу  між

цифрами   і   знаком   процент   та   дотримання   знаку   «тире-дефіс»   у  ряді
словосполучень(сторінки 63 та 64).
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7.    При    характеристиці    шкідливого    газу   аміаку,    варто    було    б

застосовувати загаLпьноєвропейський термін «амоніак» (стор. 64).

Запігтання
1. Характеризуючи процес науково-дослідно.і. роботи, Ви, стверджуєте,

що,  цитуємо:  (стр.  64)  «...Іншим  показником  санітарно-гігієнічного  стану
приміщення  є  аміак  (NН3).  Аміак  у  приміщенні  де  утримуються  тварини
виділяється,   в   основному,   із   сечі   за   рахунок   розпаду   уреазотивнііх

речовин. . .».

Чи беруть участь у синтезі аміаку нітрифікуючі бактері.і. ?

2. Ви, стверджуєте, що, цитуємо: (стр, 60) «. . .При трившому впливі на

організм   навіть   незначних   концентрацій   (0,15   %)   аміаку   погіршується

загальний стан корів».

У чому проявлялося погіршення загального стану корів, які клінічні чи
морфологічні ознаки  Ви спостерігали  тощо ?

Найбільший розділ  3  «Результа" досліджень»,  займає  58  сторінок,

містять 14 основних підроздітіів.

У   даному   розділі   фахово   викладено   матеріали   науково-дослідно.і.

роботи,   який   стосується   нового   розв'язання   наукового   завдання,   що
виявляється у тому,  що вперше в  УкраЇні проведено комплексне вивчення

якості,   безпечності   та   біологічно.і.   цінності   незбираного   молока   корів

отриманого   за    новітніх    технологій.    Вперше    проведено   дослідження

амінокислотного складу молока корів за кетозу. Визначені сумарні зміни як

незамінних   так   і   замінних   амінокислот.   доведено   що,   отримання   як
найбільшоЇ кількості молока від корови за порушення раціону призводить до

втрати його поживно.і. цінності. Експериментально та на практично доведено,

що  використання  кормового  препарату  джи  Пі  70  ПП  «Кронос  Агро»
позитивно вптіиває на рубцевий метаболізм корів.

У підрозділі 3.1  проведено моніторинг виробництва молока в Укра.і.ні
та   зокрема   в   Сумській   області.   У   підрозділі   3.2   висвітлено   вивчення

показників  якості  та безпечності  молока  корів  виробленого  у  Сумській  та
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Чернігівській області.  Наступний  підрозділ  3.3.  показав  санітарно-гігієнічні

умови виробництва молока за традиційними та новітніми технологіями. На
разі підрозділи 3.4, 3.5 та 3.6. присвячені моніторингу захворюваності корів
на  мастит  за  традиційно.і.  та  новітньоЇ  технологі.і.  виробництва  молока  та

зв'язку  захворювання  корів  на  кетоз  та  показниками  якості  молока.  У

підроздітіі 3.7 висвітлено значення годівлі корів та .і-і. вплив на захворюваність

на кетоз і якість та безпечність мотіока.

Значна   питома   маса    інформаціЇ,   яка   стосується   клінічному   та

біохімічному  статусу  дійних  корів  за  захворювання  на  кетоз,  санітарно-

гігієнічна оцінка якості та безпечності незбираного молока корів отриманого

за  новітніх  технологій,  амінокислотний  склад  молока  здорових  корів  та

хворих  на  кетоз,  біохімічні  зміни  крові  корів  при  виробництві  молока  за

новітніх технологій, відображена у підрозділах: 3 .8-3 .11.

Особливо варто виділити інформацію стосовно впливу кормового
препарату джи Пі 70 ПП «Кронос Агро» на інфузорі.і. рубця корів та в  цілому

використання кормово.і. добавки джи Пі 70 для покращення метаболізму у
високопродуктивних корів в умовах виробництва.

Матеріаті   викладено   досить   фахово,   читається   з   легкістю   та   з

СПРИйНЯТГЯМ ОСНОВНО.1. дУМКИ.

Анаjіізуючи   третій    розділ    варто   відмітити   деякі   побажання

дисертанту щодо поміілок стиjіістичного та орфографічного характеру
та задати запитання:

1.  Варто  було  б  охарактеризувати  умови  утримання  тварин,  а  саме

система, спосіб та метод утримання корів.

2.   При   назві   таблиці   3.5   (стор.   81)   («Мікроклімат   корівника   та

показнііки  молока  за  безприв'язного  утримання  корів  у  переобладнаних
приміщеннях»,   варто   було   б   добавити   термін   «пока3ники   безпечності

молока»,  адже  саме  такі  дані  відображені  у другій  половині  вищевказано.і.

таблиці.
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3.   Характеризуючи   моніторинг   захворюваності   корів   на   мастит  за

традиційно.і.  та   новітньо.і.  технологіЇ  виробництва  молока  (підрозділ  3,4,
перший   абзац,   Ви   стверджуєте,   що   цитуємо:   «...За   даними   науковців

маститом хворіють до 50 % корів у стаді. . .».

Варто   було   б   зробити   посилання   на   наукові   праці   вчених   цього

напрямку  науково.і.  роботи  та  виділити  його  цифровим  показником,  або
вказати прізвище та ініціаjіи вченого чи практика.

4. Характеризуючи клінічний статус корів за порушення метаболічного

обміну (Таблиця 3.14), Ви стверджуєте, що, цитуємо:  «...Аналіз даних табл.

3.14  показав,  що температурні показники тіла знаходиться  в фізіологічних

межах (37,5-39,5), апе середнє Їх значення зменшилось на о,46°С порівняно

до контрольних тварин. . .».

Варто    використовувати    загальноєвропейський    термін    «в    межах

норміі», а не в «фізіологічних межах», далі по тексту дисертаці.і..

5.   При   характеристиці   питання   збалансування   білково-вуглеводно.і.

складово.і.  раціонів  харчування  жите]іів  різних  кра.і.н  (підрозділ  3.10;  стор.

103), Ви стверджуєте, що, цитуємо: «. ..Разом з тим необхідно відмітити що

засвоюваність білків із різних харчів неодііакова». Варто правильніше буде,

коли констатувати,  що  засвоюваність білків  із  різних харчових  продуктів

неоднакова».
6. Інформація на сторінках:  102-105;  106-108;  112-114;  121-123  не що

інше, як «Огляд літератури».  Варто було б обмежитися кількома реченнями,

адже  Ви тавтологуєте вже відоме.

7.  Приводячи  інформацію  про  дослідження  амінокис]ютного  складу
молока  корів,  Ви  приводете  у  розділі  про  власні  дослідження,  конкретну

юридичну адресу експериментального центру діагностики та лабораторного

супроводу  «Біолайтс»:  цитуємо:  «...дослідження  амінокислотного  складу

молока   корів    проводили    в    акредитованій   лабораторі.і.   201864   дСТУ

ІSО/ІЕС17025.   ВЦ  ТОВ   «ТОВ   експериментальний  центр  діагностики  та

лабораторного  супроводу  «Біолайтс»,  вул.  Ялтинська,  буд.  5-6.  м.  КиЇв,
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02099.  Місце  проведення  випробувань:   вул.   Б.  Хмельницького,135,  смт.

Баришівка,  КиЇвська  обл.,  07500.  Відділ  прийому зразків:+38 096 054-86-57,

Zіаzгу@Ь1S.сюm.uа, wWW.ьls соm.uа. Очевидно  цю інформацію варто було б
навести у розділі «Матеріали  і методи досліджень».

8.  У  підрозділі  3.12,  Ви  наводити  інформацію  про  вплив  кормового

препарату джи Пі 70 ПП «Кронос Акро» на інфузорі.і. рубця корів.

для кращого сприйняпя експериментальних даних дану інформацію
варто було б висвітлити  у вигляді табjіиці.

9.   У   таблицях   З.17   та   3.18   Ви   наводити   результати   досліджень

біохімічних   показників   крові   корів   на   початку   дослідження   та   після

згодовування кормового препарату джи Пі 70 ПП «Кронос Агро».
Варто було б:

- провести варіаційно-статистичну обробку експериментальних даних

усіх показників;
- Варто було б застосовувати загальноприйнятий термін «холестерол»,

замість «холестерин».

10. У підрозділі 3.14 «Використання кормового препарату джи Пі 70 Ш

«Кронос Агро» для покращення метаболізму у високопродуктивних корів»,

на   стор.    122   дисертаці.і.,   наведені   досить   детальні   методи   визначення

біохімічних  показників  крові  та рубця  корів.  Їх  варто  було  б  описувати  у

розділі «Матеріали і методи досліджень».
11.  Зустрічається  ряд  технічних  помилок  на  кшталт  інтервалу  між

цифрами   і   знаком   процент   та  дотримання   знаку   «тире-дефіс»   у  ряді
словосполучень (сторінки 103-132).

Розділ  4  «Аналіз  і  узагальнення результатів досліджень»,  який займає

всього 6 сторінок. Головним, на наш погляд, у дослідах, що описані у ньому,
є   те   що,   автор   науково-дослідно.і.   роботи   фахово   проаналізувала   та

узагальнила   отриманий   науковий   матеріал.   Провела   аналіз,   порівняння
власних  досліджень  з  роботами  інших  науковців,  що  дало  можливість

узагальнити   результати   і   отримати   цікаву   та   корисну   інформацію   для



15

науковців  та  практиків.   Матеріали  дисертаці.і.  включено  до   навчального

посібника.

Аналізуючи    4    розділ    варто    відмітііти    деякі    зауваження    та

побажання діісертанту щодо помилок орфографічного характеру:
1.   У   цьому   розділі   Ви   теж   при   констатаці.і.   наукових   фактів   та

тверджень, часто вживаєте і прізвища вчених у даній галузі науки. У даному

плані  допущені  також  орфографічні  помилки,  на  кшталт  «неспівпадіння»
прізвища науковця із означенням у дужках, а це не допускається (сторінки

133,134 та  135; див. дСТУ 8302:2015).

2.       Не       достатньо       охарактеризовано       фармакокінетику      та

фармакодинаміку  впливу  кормового  препарату  джи  Пі  70  на  метаболізм
корів,  варто  все  ж  таки  підкреслити  і  Ваш  вклад  у  експериментаjіьні  та

науково -практичні дослідження.

3.  Наукову  новизну  досліджень  у  подальшому  варто  підтвердити

патентом Укра.і.ни.

4.  Науково-практичне  значення  дисертаційно.і. роботи,  варто  було  б

підтвердити «Науково-практичними рекомендаціями», адже це одна із форм
впровадження досліджень.

5. Зустрічається також ряд технічних помилок, на кшталт інтервалу між

цифрами і знаком процент та правильного використання знаку «тире-дефіс»

у ряді словосполучень (сторінки 134-135).

Запнтання
1. Який застосовується спосіб висушування гною  у господарстві ?

2. Охарактеризуйте технологію підігріву води у господарстві ?

Висновки розміщені на 3- х сторінках, добре сформульовані, змістовні,

адекватно висловлюють найбільш вагомі результати, одержані дисертантом і

ґрунтуються  ,     на       наведених       у       дисертаціЇ       даних.       Висновки
складаються   із   7   пунктів.   В   цілому   вони,   як   було   зазначено   вище,

випливають із суті роботи.
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Пропозиці.і. виробництву оформлено належним чином, документально
підтверджено    та    складаються    із    5    пунктів.    Вони    експериментально

обґрунтовані.

Аналізуючи  розділ «Висновки» варто відмітитіі деякі зауваження:

1.   Цифрові   показники,   Окрім   процентного   висвітлення,   бажано
підтверджувати і знаком достовірності (пункти висновків 5-8).

2. ПОБАЖАННЯ дИСЕРТАНТУ
Варто   було   б   розрахувати   економічну   ефективність   застосування

кормового  препарату  джи  Пі  70  ПП  «Кронос  Аіро»  для  тварин  (так  як
молоко згідно Ваших даних відповідає ґатунку Екстра).

З. У подальшій науковій діяльності варто було б розробити чи:
-  а)  «Інструкцію  і3  застосування  кормово.і.  добавки  джи  Пі  70  ПП

«КРОНОС АГРО» дЛЯ дійНИХ КОРіВ».

-   б)   Або   «Науково-практичні   рекомендаці.і.   щодо   застосування

кормовоЇ добавки джи Пі  70  ІШ «Кронос Аіро»  для дійних корів»,  адже

отриманий експериментальний та науково-практичний матеріал дозволяє це

зробити   та   затвердити   на:   кафедрі,   раді   факультету,   раді   університету,

державних інституціях відповідно. Це ще один вид впровадження наукових

досліджень.

Список  використаних  джерел  літератури  та  додатки  оформлені

згідно  чинних  вимог.   Резутіьтати  науково-дослідно.і.  роботи  Герун  інеси

Володимирівни  апробовані  та  впроваджені  у  навчально-науковий  процес

вищих   аіфарних   навчальних  закладах  Укра.і.ни,   Акти,   карти  зворотного

зв'язку   про   впровадження   результатів   дисертаційно.і.  роботи   наявні,   які

оформлені згідно і3 загальноприйнятими вимогами.

Перелічені   зауваження   переважно   стосуються   структури  рукопису,

форми викладення матеріалів або мають редакційний характер, не зачіпаючи
науково.і. суті дисертаці.і.. Вони не мають принципового значення і суттєво не

знижують  високого  наукового  рівня  роботи,  не  впливають  на  загальну

позитивну оцінку роботи, а несуть дискусійний характер.
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висновок
дисертація Герун інеси Володимирівни на тему: «Санітарно-гігієнічна

оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій»

є завершеною науковою роботою.
Автор      науково-дослідно.і.      роботи      вперше      експериментально

обґрунтувала   комплексне   вивчення   безпечності,   якості   та   біологічно.і.

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

доведено  що,  отримання  як  найбільшо.і.  кількості  молока  від  корови  за
порушення   раціону    призводить   до    втрати   його   поживно.і.   цінності.

Експериментально  та  практично  доведено,   що  використання  кормового
препарату джи Пі  70 ІШ «Кронос  Аіро»  позитивно  впливає на рубцевий
метаболізм корів.

Таким   чином,   за   своєю   актуальністю,   достовірністю   одержаних

результатів, науковою новизною, практичною цінністю дисертаційна робота
Герун інеси Володимирівни відповідає вимогам, що передбачені «Порядком
проведення   експерименту   з   присудження   ступеня   доктора   філософіЇ»

затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  6  березня  2019

року  №  167,  а .і-і.  автор  є  гідним  присудження  освітньо-наукового  ступеня

доктора філософі.і. галузі знань 21  «Ветеринарна медицина» за спеціальністю

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
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