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{]t|Iіційні]го  ііп{іIіеіітіі  Іііі  t)исеіjтіщі[иIу  іjіIіҐ]ііпіу  Геііуіі  іліеси  Во.юдіімuрівнu

«Санітарно-Гігі€ІIічІІа    оцінк1l    }Ікості    т    (Ґ)еЗпе.1пl)сIпі    jмоjlокll    коІ)ів,

отримиліого за  новіпініх  технt]:IlI.ііl`I»  піі.)іні)і  д1і  спеціtі;l.і'3llt3llіІljї  вііеіюї  іjtlдlі

дФ  55.859.02()         Сумськtjго         Iііщіtіііtі;Iьііогtі         іI.іііtіі]ііtігt]         уііівсі]сиіііет.у

предстtів,ііенt]Ї     ніі      здобупітjі      осв.іттіj-іііі)ікtіtнігі]      сіі'іупеіія      докпюра

фіjіосоt|]ЇЇ  г{іііу'зі  зн{іні]  21  «ВетеііLі+і{іі]ніі  медщIііііі»  .jіі  спеціальн1стю  2І 2

«Ветерuнtірніі  гігіtіItі, сііііітtііjііі  і  ексIіеі]пііг3tі».

Акт}'а.гіьніс1ь   І)Uботи.   ііи-1(іння   хар1юізого   .3абt33печенш   пасс`.іеі-1ня   в

УкраЇні             і    }'    с`віті    с    акґ`}`а.гіьпиі\і.    і     шL\кU[зці     сівч],ті-,і`.уюгь,     що    свііовс

виробництво   молока  становиті,  б.іи'3ько   800   м.ін.   т.   і   УкраЇни   входила   в

дссятку  лідерів  з  виробників   коров.>іііоі`о   \,іtt.тіока  у   світі.   Одпак  за  t].`ташіі

роки  УкраЇна  зпачпо  втратпгіа  сво.іі  позиці.і.  у  с.вііовt>м.\'  внробішцтві  мо.ііока  і

в   2012   р.   займала   17-е   місце,   а   в   2016   `іtі   2017   рр.   }'війшла   лише   }'   другу

десятку найбільших виробііиків іг3 часткою ринку  1,3  %.

З  моменту  підписання  Уі`о,,г(и  ііро  аеоціацію  з  Свропейським  Союзtjм

УКраЇна  в3я.1а  1Іа  сc`бс  '3обов'я3аішя  щодо  гармоніґзаціЇ  СвОго  311коно[\ав1`113а  '3

регла.\,іентами   ЄС`   що,ті.о   беґ3іісіUіос`ті   харчових   прод}'ктів.   Підтвердженням

була  [іова  рeдакція  Закону  Укр:\і.ш  Nit  77LҐ97~ВР  «Г1ро  оспоLші  гірипциііи  та

ви.vіоги  ,Iіо  безпеішості  та  яі{ос'іі   харчовпх   прщ.\'ктів»,   вL,'іі"3і,ііно  ґ,іо  яі{ого

оператори       ринк}ґ       харчовіL\       проґіі}'кіііз        ;обов.яґ;апі        впровадпі{,і       її

застосовува'і`и  постійпо дііочі процед} рп,  3асновані  на принщіґіах  НАСС`Р.

Герун       інесі       Воjіо,jіі"іірівііі       вдалос`я       провести       моніторинг

захворюваності    корів    і-іа    масггпі    3а    трііііиціГіпоЇ    і`а    пові'шьо`і'   `гсхпологіЇ

виробництва  молока,   встаііовитп  зв';ізоі{  '3ахворювtїгіоeті   корів  на  f\їас'ііііі    іL\

кетоз  при  віfробнишві   мо.іока  '3а  повітіііми  тсхію,іогіями  пов'язуючи  дію

фактору  годівлі  на здоров'я,  >ікіс`і і,.  бе`зііечніс і і, 'і`а  харчоB}і  цішіість  молока.



дисертант  ііровеjіа     на}ково-госпt>,гі{]рчий   іісtслід   щодо   вїікорисіаііня

кормового   препарату    д>"    Пі    70   ПП    «1{роііос    Агро>>   ,іLі>і    поk-ращ..шіiі

метаболізму у високопродуктивних і\-Орів.

дисертаційна  робота  є  частинttю  па}ково-дослігm.і. тематики  кафедри

терапіЇ, фармако,vіогіЇ, клінічпо.і. діагпос"ки та хіміЇ С`.\'мсLh'ого національного

аграрного    університету    з    пнтань    ttСшігіа[tііо-гігіtTпічна    t>цші\іі    >п\ґості    ш

безпечності  молоі{а  корів,  отримаііого  за  іювітніх  тсхноjіогій  виробництва»

(номер державноЇ реt`страціЇ () і  і 8ljТ і ооо63).

дисертант    1`ерун    І.В.    посіавиш    мет}і    тіі    зав]аніія    і    }с`пішно    .і.х

вирішила.

НаУКОВа  НОВИ}Н.1, .І-І. ,J|ОСТОВі|lІІіСТЬ  і  обҐІ)УНТОІЗШ1іСТЬ.

дисертаіітом  впсрше  в  Укра.і.ні  ііроведено  і{омплексm  винчсння  ;ікості,

бсзпечності та  біологічноЇ ціннос'гі  незбііраііого  мо.іока  кt>рів`  отри\,іаного  '3а

новітніх тсхіюлоі`ій. Упершс проі3е,іеііо доі`jііґгіженш  амінокис.ііотнош скл.ід\,

молока корів за кетоз}J.  Визначені  сумарні  г3м1нп >1к пезаміншлх т.1к і  замінних

амііюкислот.   довеііс`по,   що  отрищшпя   .\іак-снмально.і.  і\-ількості   мол{іі{а  від

корови  обумоІз.1енс1.1. сІ|адковіс і ю  за  пору І1Іспн>1  раІ |іоH}'  Іц1изводи1 ь ,чо  втрати

йогО   поживНОЇ   ціннос'1`і.   ЕксҐІери\Іс`шаjlшо   111   [ш   Uракїіщі   ґІ`овед.`шt,   що

вик-ористання  кормового  преііарат}г Л`л{±,[  Пі  7(J  Г1П  «Кронttс  лгро»  ііо'3итивm

впливає на рубцсвий метаболізм  !{орів.

Практшна      ціннісrі`і,      роботи.      Ко\пілексними      дос.іід>і`.ешями

ВСТаНОВЛеНО,   ЩС|   МОІ1ОкО   КОРіВ,   }'[7{1>1\-ени\   Іtеlо3t>\L   ВГРШш    С13ОК1   біо  ІО1  і\Пw

цінність.  А отже` таке  мсtjіоко  пе  Nіt>>і{е  повністю задttі3сtльня"  ііотреби  j[іодей

у  харчуванііі.  З  таі{ого  моjіока  перерttбm  про\,іис`ловісі[,  пе  може  виробляги

високоякісн1  продуі\ти  \арч}Jваішя.  Що  в  сіюю  чері}'  прпведс  до  змені1існня

ЗаКУПіВе.-1ЬНОЇ   ЦіНИ    і   ЯК   Ш-lС.Іjдm   ~   ВlРШН   Сі\-t>|l0\іШШt.і    іП,іl``>,ГlП    і  `>СІtО,_Г\`Чjt`і`і!`\    Г3

пеРшу  Чері`у. ,На  основі  отримані,L`  іішіих  '3шіропоновано  використовувати

кормовий   препарат   джи   Пі   70   ПП   «І{ронос   Агро»   ,"   лікуваніія   та

профілаі{тики  ке гс>зу.



Рез}'jіь`і`аги    ,ііосjііджсііня    необхідно    використовуваі`и    [іри    навчанні

с`тудентів   у   вузах   УкраЇни   3   освііпім   ."і.\гі``ііс`\і   ``бш€`,[t\вр"    п   `.\ш  ісітj"   'за

спеціальністю  212  ttВеі еринарііа  і  іі`іоі{`,  .`аііі і аjія  і  експс

Повнота    викUіаду  матеріалів    дисертаці.і.. Струкі`ура    дисертаційно.і.

роботи  Герун  інеси  Во.тодимирівни   виг\ґttііапа  згідно   вимог  дАК  УкраЇ.і[и,

викjіаііена  державноіо  мовою  m   18і  стt]ріm-:Lх  мапіні+t>ііиспого  текст}'.  Вона

сІ{.1адаСТЬСЯ    3і    ВСТуІІ.v,    Огjlяд}'    ліlерLU,}ри.    мшl`ріаjІі1з    і    Ме1\1>дів    ґ|uс;|l,|71\-l`п|,,

результатів     власних     досjіід`л{еіш,     ашліг3у     та     у3агальнення     рез}'jіьтатів

досліджень,   висновків   та   пропозицій   виробниц'іву,   сгіиск}г   використано.і

літератури,    додаікііз,     що     і"іщують     матеріа.ц[іі     m    акіи     вііровадження

ШУКОВ()ГО      і      ПР{ЖПШІСШ      ВПІ\-ОРПі``1ШіП;1      РJ`;:\ШПШlЗ      ,'|`;l`ІL,l-ґ[\СПl,.      іJ\,`і\)Lі

ілюстрована    24    таблицями     га     11     рисуш\-аvіи    та     1     схемою.     Список

використано.і. літера'[`ури  наліч}rс  169  найменув.інь,  з  яких  151   кирилицею  та

18 латинським шрифтом.

}Г   вc.тупі   автор   перекон.гпшо   обґр.\ ііі.\'і3:Lіtі   ш\-і},Lш,шс`;і,     \`>с  іі  і  і`\„„   L  `

підставі    сучасних    знань    '3    теми,    якій    присі3ячсша   дисергаційна    робота`

предс'гавлено  об'єкт  і  предмет  дослід>і\-ення,  об'єктивно  висвітjіює  паукову

новизну   і   практичне   значення   о,цt`р7і\-аіш`   рсз}і'.іьтагів,   визііачас   особітетий

вHесок`  ві\-азус  _\іісцє  і  дm`н  шроб`іціі.  на.\  і{оі!tjі.  іішіо і іL  і\-і.ііпш  і  і,  ; t}'.:j  іі ;\і  „,і   .  `,

темі дисертаціЇ.

РОЗдіJІ       1       «ОГ.ГlЯ інt|>ормативний     та     ана.цітичний,

відповідає    меті    дослідженнjі,     наішсапий     ш     висоі{о\і}'    нау]\-овому    та

МеТОдІ1ЧНОМУ      РіВНі      З      lЗИКОРИСіі\Нііjl\і      ґ\tj.`і:ііШ,ОЇ      і\-і   іі,і\\1lІі       іІ.`РШL`,ґ'і-,`і\-`ї,`.   і

Список літерат},'ри  вик,і{tдспий у  а.гіt|]авні-ю.\і}  порядк} , зіТідно стандарт} .

Матеріал  подаєтьeя  доста'і ньо  аргумс`нтоваіі"  апалі'3ом  літературних

джерел стосовно  ва,іоізого виробііицтва молока в краЇні  і у свігі. Акцентовано

увагу     на     го\і)',     що     гігієпііші     крHіeріЇ    те`і[о.гіоґі.і.     шробішшва     \і\>,іttі`:'і

вп.іиваіоть  па  показґіиі\-и  яі\~оeїі   і  бсі3пеішоC`іі`  що  ґіі{>t~jjл>tl\  і    і`варип  іvн\t`  впнив

на  біОлОгічщ'  ціннісі ь   І`а  (Ґ>.`'3пеLшіс'ґь  мо,1оі{а.  Автор  аналі3}/є  прИЧИНИ  ПОЯВИ



захворіовань     іюв'язаних     3     пор)Jшеішям     метабо.іічного     tібміну     і     Їх

профілаі\ґтикою.

дисертант   усвідом.ію€    і    приі3оґцигь    низі`у   'шс`рджень.    шо   .тпо,,іі,шtі

повинна  с'іворити  такі   }мови  дш   гвариіі`   щоб  .і.м   б}'.ю   і\ґомфорш`t.   Ґj.і   ці:

тварини  віддячать  кі.іькістю та яі\-істю  про,цукці.і..

Розділ       2       «Матеріаііи       і       меіtt,,іи       досїіі,їіжеііня»       розпочинається

ОбҐрунТуван1[я.\І    ВИбор}J     ба3Овп\     1'осподЩ7сш,     \1а1ерішіlз    та    \lеґ|o.ї|ів    ~lл>l

проведсння   досjііджснь.    дtjсjіід7і\'енші    пров``ґ`іегіо    j3    сі\і    ос.шншцх    і``іішш,

подана   заі`аjіьііа   схема   ,тіос.гііджень,   методи   і    \іетодики   Їх   проведеніія.   У

даному   розді.іі   наведено   використані   мі`тоди:   дос.ііґт]ження   мікроклімату

проведено   За   загально11рийнятими    методам11.    Виг3пcашши    L\1аксим:ljшІ1\'   m

мінімальну      температ}'ру,      відносн}J       волtjгість      ііовітр;і,      і\-Оіщeнтрщі„

вугіекисjlого   газу  та   аL\ііак}'   за   прив'язногt]   і`а   бе3прив'яґшого   утримання

корів.

Кількіe'іь       мезофLіьпих       аеїіобшіх       і        t]ш{}'льтcі"впt`-анас`робшх

мікрооргапізмів  в   м().іоці   дос.іі,т,і\ї\'u.ітш   іа  дl`  1'У   lsO  +8`L}:2UU6.   і3іі'3іі`ічeіпjjі

г}'стини  -аерометричні"  методом  (дСТУ  6082:2()(j9),    чистоіу  молока  -на

приладі  "Рекорд",  кислотність  молоі{а  -тіzнрометричним  іметодом,   за (дС`ТУ

3624-92),   аміііокислсгі'ний   сіtл.ід   ,\ііс>.іоі{а   і\~орів   і]рttводи"   в   аі{рсдитованій

лабораторі.і`  201864     відповідпо   ,Ц(Т`У   ІSОіlLС17025.   І\-ільі{іс`'гь   eо\іtU`і]іпш

клітин у  молоці  визііачали  мето,їj`ом  Преекот'іа-Бріда.     досLіі,ііження  і\-рові  на

вміст   кетоноі3их    тіл    -    кстано\1етром.    д.ія    ви3наченіія    інтенсиі3ііості    та

наііряі\,іку  р}'ху   інф}''3орій   викорі,істов};ва.гш   міh-роскоп   ХS-26lО  та   цифрову

ка+меру DFLTAOPTlCAl   2

Роздіті     З     «Резvльін-іи В.ГІ il С Н І1 Х досjjіджс[Il)» ґ,іисершш     Герун     1нес`:`

ВОЛОдИМИРіВШ1      ПРаВОМіРІ1О      СflОlLllh~}       '3УПИНИШ1С}І      Па      МОНіТОРИ11ГОВИХ

дослід7іtеннях, ва.іового  вироб[іицтва  мо.тіока  в  Уіtра.і.пі  та зокрсма  в Сумській

об.іасті.      дисертаптом      буjіо      впjіі3лс.піі      Lіі'іі{іі      і`ещешіі>і      до      сі\ог>очеі!іі;j

виробництва молока всіма  госпtjдарства.\ш  незаііежпо  вLі формн  в.і:`снс>сті  ;ік

у  Сумській  області.  так  і  ііо  Укра.і.ні  в  ціjіому.  Так  сер.,щьорі{ше  скорочення



ВИРОбПИ1Ща   МО.1ОКа   В   абСОЛ1О'ГНОМ}'     І11    ВідН()СНО\1}     BІІМlР(1Х   ПО    і)С)jі.Ї(`lі     u

Укра.і.пі  становило  2,6  т],іс.  'і`.  іібо  о,6  %,  та   1  L`>,2  тис.  т  або   1,0  %,  відповіді-ю.

При цьому  виробництво  моjіоі{а }'  фсрмерс`шш  господ.ірс'і вах зросло на  31,5

%,  але  нато\іість уііаТіо  }'  селяі-ісьі`-і,іх  підс`обнш  госґіоґцар.`твах.

дисертант досjіідж-еннямп  довів.  що  в  Уі{рііЇґ[і  L\іо.іtjко  і а і.\ ш{.\  ttL{сі,ра,,

та   «Вищий»,   які   і-іайбільше   за   сво.і.м   показниі`-а\"   ві,'ігіовідають   с}'часним

мі7кі-іародним  вимогам,  мають  неве.іикий  від  півтс>ра  до  трьох  з  тіоjіовипою

відсотків та 30-З 1,6 % відповідно в 3агальному об'ємі виробництва,

Авторо`\і     обґрунтовано.     іцо     \{ttлоко     ґ{іт}ш.\     еі{сгрLі     посT\ііш     U

господарсгв,  де   використовусться   новітн>і   їехноjіоі`.іjі   виробпицтва.   Кс>рови

УТРИМУЮТЬСЯ   бС.3ПРИВ`ЯЗНО   На   С},\іfl   1ШСІій   І1і,і|СШ.ТЩі.   /[О.1'1ШЯ   ПРОХОдіііЬС5І   У

до.і.льних залах на сучаeному  обпа,їіпаіпіі, де контролюються усі  гі€іраметри.

дисeртіштоМ       еІ{СПеРимента.гіьш)       ,`|Овеґlепо`        3і\        1І()І\-113ПИ1{:1\ш        І\і.11,1{()с1і

соматичних   клі'і`ин   у   молоці.   воно   не   мо>і\-е   б}і"   реа.гіі`3с>ваним   гат},'пком

екстра  і  ііавіть  вищи\і.  Таі{а  саш   іещенці;і  сііос'іерігаєтьс`я   Гі  у  загальном}'

обсіменінні  мо.тіока.  Так  3ага.тіьпе  обсіменіння  молока  підвищи.ітось  на  258,5

КУО ТИС/См3.

Здобувач    дослід-,і\-еіінями    встановила    що    парt"еірп    міі{роклімату

приміщень     та     якіС`ть     і     бе'3пеlІності     \1о.цока     взає\юпов'я3ані,     так      3а

безприв'язного  угримання  ііоі{азцики  >іі{ості  та  безпечноеті  f\юлока-сировиш

в  усі   періоди   року,   окрім   '3іL\,іовtjі`о.   ізі,ґUіові,іі{`ли   віL\іогам   дСТУ   3662-2018

вищого  ґатунку   і   іїівіті,  еh-сіра  за   показп[ікамі[   і`-ільі{ос`ті   со\іапіtіни.\   і\-jіігип

та загального бактеріального обсімепіішя.

АвгороL\і   доведено,   що   кільі{ість   соматнчних    і{літин   у   загаjіьііому

молоці  відображає  відсоток тварин  .`ворих  на  с},`бі{jііні[шнй  шс.і ш  },  с і`а,,іі  та

є.  ііоказііиком  санітарно-гігіє`нііінt>і о  с і ану  t[jеі"іі .

З,Iіобувqч  дослідженнями  встановила,  що  в усіх  госію,царс`і`вах`  яі{і  буjіи

досліджені`  показник захворювапості  [!а  і{е`го3  сіt.іа,і{ав  від 23.5  до 44,+ %,  що

вказує  ііа  пробле.\іу  у  дапm  госііо,rіL\г>.` і\і3ах.   І`ш\-.v  Т(_)В  АtL>  «Г3а  Мир»  т\а  ТОВ

АФ  «Косівщинська»  сііос гс`ріі`авсjі  і±t\іrібj.іьшьііl  [зі,_іeuіок  3ахвuріііtванн>і.



дисер1ан'гом   ра3ом   і3   керів1-1ицтвом   ІОспоцарства,   був   проведений

аналіз  причин  такого  стан}J   в  скt>таі]с`тві.   За  ре3}'.іьіа'і\с\ш   аііаIгі'3у   ві,'і\іішjіи,

що    добробут    тварип    є`    ґіаjіеh-иі,'і    ві,ц    поіреt't     ґва[>ш      Уі\юі3и    }'ц>і"ш-!ші

незадовільні,  хоча  тварини  і  знtаход>[ться  в  .іітпьому  таборі.  Окрс`hZіt>го  місця

для  відпочипк}.'  ііемає,  яке  б  ^\іало  шіоша,,іку  з   іверд"  покриттям   га  сух,у

іmс'ту   підстилку.   Раціон   незба,іанeованпй.   Рег3ультати   рівня   і`-етонових   тLгі

підтвердили  аііа.гіітичні  {]бґрун г}'і3Lш+і>і  і-ш`,ііді<ів  -відсоі\jк  'jа\воріовLшоі і і  ш

кето3 за показниками  кетоііових тіл  скшд:ш 3t),3   і`а  2.'>`5  і3і,,ціові,)іпо.

Здобувач  також  ґіровеm  дос.іідїh.ення  і  вс'іановііjіа    етіологію  кегозу  -

недостатня  кількість  отримувапоЇ  епсрі`іЇ  в  шірші  ,іtні  .іак`іацЇі.і  і  почина€`гіі,ся

ця  ітроблема  ще  в  ост.інній  третпні  попередшUЇ  ші`ґтаціЇ,  а  ііотім   f і.>ішс   і3

СУХОСТійІ-1Ий   ПеРіОд.   ПайКРащи,\/1    llОка'3ниh-О\/1   у    мОНіТО[)ИНГ}'   ]`-еТО3}'   t{орів   є

визначення   рівня   бета-гідроксиббарбітуратів   (БГБ\і   у   і`~рові.   Автt>р   дійшла

висновку,   що   '3ахворіоваппя   корів   на   і`-е'іоз   і`а   погіршення   якості   мо.тіока

напряму  пов.>ізано з годівлею.

Здобувачка  при  вивчeппі  біо.'іt>гічнt>.і   цінносіі  і\,іолока  і{орів,  ,\воі>іі\  m

кето'3.         встаі,іови,іа`     [цо     харчова     ціі-шіеть     молоі\-а    с}ттсво     зпи7і\-усться,

відбувається   сумарне   зменшенн>і   не`3аг\ііґших   амінокислот   на   о,320   мг/г.

Вміст таких  незамінних  амінокисjіот  >ш  L3іі`іін  `іа  фепLш€піііі  '3\іс`іші}'t  і іwі  ш

22,6  та  10,1  відсотків  віґ,їUіові,цно.

РОзді.гі      4      «Ашіліз      та \ґ з а г а .і ь [ і е і і і і я езY .і і ьггіігі і в» о/lL`ржаm

експеримептальііі  да[іі  ,гіста.ііі,по  іптерпреі`Овані  і  мають  відповідн}'  наукову

аргументацію,   що  сві,Iщ1ш  про  ґг1oсlапlь(>   вис`ОкшЇ   Рі13еНЬ   3Рі.1ОСТі   і   с`РГ\Ші.1

автора.

СТУПі[]].         ОбҐГ)Уl]ТОВzl]|ОСГ]і         Шl}'l`.()В[[Х         Г[О.10`.КС`І1Ь,         ВИСНОВКіВ         і

рекомещі`цій, сформ}Jjіьовіііпі.\ },. діteер і :щіЇ. днсе`р'і щійш робота  Герун L

В.   є   завсрш+`пою   пауkовоіо   пріщсчо.      Lі\uі.Jі)і'і\іt`шшL.ш   `ішпш   і3і'H`.()ііаш

методично  вірно,  відґ[овідає  ґіоставj[еґіі!l  мL`ті  і  завдаішя.\,і`  що дас`  .\іо7і\шпвіс` і ь

одержати    аргументовані    та    об'ст`~тивні    виснові{и,    Фактичний    \іатеріал

отримано    па   багатоііисe.іьпих    ііос`jііґц>k-еннях    \,іетодично    обґрунтовапими



покаґзниками.     /|апі     ексш`[]именііі3     опрашовапі      мето,r\ами     варіаційно.]

статистиі{и,          Ї`          вірогідніс`іі,           іuі{\;-,h          пLщ`]р,-ї,і\.\Uі>с>і          пч`і„іішою

документацісю.

Опуб.іікувіііпія   основііих   т>t`з}'льт:ітів   діісертаці.і..   За   результатами

дос`ліджень  опубліковаііо   14   наукс>вих   нраць,   з   яких   8   статей   у   на}'кових

фа,ювих   виданнях   Уі{раЇни   і   в   ішпш   ґцержш!іі\   'ш   огцнa   сі{U`гjі   }`   і!іі,і`іпні

включеному до міжнародних наукомегричних баз дапих SсорuS.

даючи  3агальну  високу  оцінк.\'  дисертаііійііій  робогі  Герун  інесі

Во.іодимирівііі,  слід  вказати  на  виявлені   окремі   недоjііки,   неузгодженос'і`і,

з}'eті]jчасться   [7jі,гі   'іехнііін[іх   ііоі\і[ігj`>і\    ші    шшш    іпіC.і]нщ     \іі-,і\-щп|\:шіп    і

знаком    процент   та   дtjі`риманіі>і    ґшdк,\    «пірe-,їісфіс»    у    сjіоі3оспол}'Lіенн>і`

(сторінки:  27-30, 43, 48,  50 та 52).

При  констатаціЇ  наукових  фаі{гів  та  твер,гіжс`нь,  Ви,    іі[іtоли  в-живаєте  і

прізвища     вчених     у     даній      га.гі.yзі      ііа.\'j\п       У     ,іішіоі\L\'      іііші     ,гіоп\щші

орфографічні    помилки    на    і\-штапі    ttвідірванісп»    ґірі3вшіц    від    інUііаjш3,

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

дозвольтс   також   задати   деякі   дискусіГїні   питанн>[,   що   потребують

роз'яснс`ііня:

L   Ш   Ваш  поLїіяд,   що  ві\-jііочt`t`  }   ``сіGе   ііоLшш   і\Jкіі\t-іоі  iji   вщ7UСшшUBсі

молока? Чому вона впUіиває ііа яі{іс.ть  га безпечніeґі`ь моjіока? А,ііже відомо що

молоко   утворюється   у   вимені   корів   що   г3а   ііовітньоЇ   іцо   за   традиційно.і.

технологі.і..

2.   Які"   чином   т.}ХнО,гіоі`і}і   виРUбппцш:і   \іо-,J{е   ВП.іпU!`Гііі   На   ґіоШШ1шп

бе'зпечності моjіока?

3.  Як  Ви  вважаєте  чи  ґ,'іоцільно   використовувати   кормові  добавки  з

метою профіjіактики \іетаболічних ,шороб?

4.      Яі`-,ВП      ВВ:\}і{:tЄіс`      ЧОм}       ``(\\і`.      Шjі).\іШ.ііШі      Ц.\'і\і)()[3{)-ііРО1ШшіШЮ

співвідношення  призводиш до захворювапня на ке'і\Оґ3`.'

5.  Чому  зменпіепня  кількос`ті   інф},зорій  у  рубщ  т`.орів  призводить  до

виниR.пення метаболічнііх хвороб.



6, Як впливає технологі>і  виробниці ]за молока ш загальне бактеріа.іьііе

обсіменіння. Адже відомо що моjіоко у вимені корів умовно стериjіьне?

ОдНак.    СЛід    ЗауВа7КИтИ,    п|О    Вl\~аЗ.mі     ljс`дОЛіКl1     нe     3lш.,1t.ук>l\І,    ц:ппtjс|і

ОдерЖаних  Ре'`3уjlьтатіВ та мeтодичн(>| о  рівня  в1/1коІ1апо.1І дІJlсс`ртаційноЇ роботИ,

яка  справляс  враженпя  добре  продуманоЇ  і  вдало  викопаноЇ роботи,  що  .мас

значне теоре'гичііе  і  прак-'і`ичне  3насіеіііія.

Виеііовок.       Віза-,каю,       що       гшсеріcщііlш       [іоСіоі`а       І'ср}л       1шш

Вотіодимирівни   ш  тем}ї   «Саііітарно-і іі`ієпіLш  оціш-а  jіі\-осіі   га  безпеішості

моjіока корів, отриманого за новігініх технологій» є завершеною самостійною

роботою,     у    якій    досягнуто     мети,     і'еорстично    та    еі{спериментально

обІрунтовано     фактори     які     впjіиі3"оть     і]Lі     виіп,ікпенн;і      \іе"бtj`іі"m

захворюі3ань,    та   .і.х    профLіакгику,    добробут   тв{ірш    і    гіґієпііпіі    і{ритерЇі

техііологіЇ  виробніщтв€і  молока-сировини  короіз'яііого,  і  яка  за  актуа.іьііістю,

науковою   новизпоіо.   вірогідпісі`ю   одер-,каних   резу.іьтатів   га   практичним

значенн>ім    відпові,Iіає`    вимоіtім    що    mре,'ібіtчс`пі    «Пор;ці\о\і    щttt[з.`,:іешш

екстіерименту   з    присудженпя    стугіеш    ґгіокіора    t|tіjіt>софі.і.».    3агівсрдженим

постановою  Кабінету  Міпістрів  Уі{раЇш  від  о6 б.`рс`зня 2019 року  №  167,  а ііЇ

автор  є  гідним  присудження  освітньо-наук-Ового  ступеня  доктора  фі.іософіЇ

гtшузі  знаііь  21  «Ве'іеринарна  ме,tіицина»  за  еііеціалL,ністю  2 І 2  «Ветерпшрш]

гігієна, санітарія і експер ги'за».

Офіційний опонен г:

завідувач    кафедри    ве і`ерішарно.і.

гігієни,     санітарі'і.     і      експертизи


