
РІШЕННЯ
спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.013 Сумський національний аграрний університет
(повне найменування закладу вищ ої освіти (наукової

Міністерство освіти і науки України, м. Суми________________________ прийняла рішення
установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)

про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»__________
(галузь знань)

на підставі прилюдного захисту дисертації "Санітарно-гігієнічна та якісна оцінка тушок курей за 
умови застосування різних форм мікроелементів"

(назва дисертації)
за спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищ ої освіти)

"14" грудня 2021 року.
__________________ Тимошенко Роман Юрійович____________________________ 1980 року
народження,

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувана)
громадянка______________________________ України_________________________________________ ,

(назва держави, громадянином якої є здобувач) 
освіта вища: закінчив у 2003 ро ц і________ Національний аграрний університет

(найменування закладу вищ ої освіти)
за спеціальністю __________________«Ветеринарна медицина»________________________________

(за дипломом)
Працює не працює____________________________________________________________________

(посада) (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)

Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті. Міністерство освіти і 
науки України, м. Суми

(найменування закладу вищ ої освіти (наукової установи), 
підпорядкування, місто)

Науковий керівник (керівники) Фотіна Ганна Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності),

професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів
тваринництва_________ Сумського_________ національного_________ університету________________

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувач має 14 наукових публікацій за темою дисертації, з них 2 статей у періодичних наукових 
виданнях інших держав, 3 статей у наукових фахових виданнях України (зазначити три наукові 
публікації):

1. Тимошенко Р.Ю., Опанасенко Ю.М.. Вієвський Г.С. Вплив органічних мікроелементів на 
продуктивність птиці. Вісник Сумського НАУ. Суми, 2018. № 1 (49). С. 50-53.
2. Назаренко С.М., Тимошенко Р. Ю.. Фотіна Т.І. Ветеринарно-санітарна оцінка м ’яса курчат- 
бройлерів за умов використання в раціонах хелатних мікроелементів. Ветеринарна біотехнологія. 
Київ. 2019. Вип. (34). С. 154-160.
3. Fotina Tetiana. Fotina Hanna & Tymoshenko Roman (2020) Study of The Chemical Composition of 
The Broilers Meat Treated with Chelated Compounds. Journal of Traditional Husbandry and Veterinary 
Medicine / Journal of Traditional Animal Chovatelstvi a veterinârm medicina. 24 (6), 3-9.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці



1. Петров Р.В. д.в.н.. професор Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри 
вірусології, патанатомїі та хвороб птиці відмітив високий рівень підготовки здобувача та значну 
кількість публікацій у наукових фахових виданнях. Також відмітив актуальність обраної теми. її 
наукову новизну, достатній обсяг проведених досліджень та їх високий методичний рівень. Вказав 
на теоретичну та практичну цінність отриманих результатів. їх апробацію на міжнародних науково- 
практичних конференціях та висвітлення результатів експериментальних досліджень у наукових 
працях. Зауважив на тому, що доцільно було деякі з матеріалів роботи оформити у вигляді графіків 
або діаграм, через перевантаження дисертації цифровим матеріалом. Водночас необхідно 
зазначити, що сказані зауваження жодним чином не впливають на позитивну оцінку роботи, зміст 
та оформлення якого відповідає вимогам до дисертації, а її автор Тимошенко Р.Ю. заслуговує на 
присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за 
спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

2. Нечипоренко О.Л.. к.в.н.. доцент Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри 
терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії відмітив, що актуальність обраної теи 
дисертаційної роботи не викликає сумнівів. Однак при цьому відзначив, що дослідження вітаміно- 
мінерального складу харчових яєць, отриманих в результаті використання хелатних металів 
збільшило б цінність роботи та практичних рекомендацій для виробників. Звернув увагу на те. що 
дисертаційна робота Тимошенка Р.Ю. є завершеною науково-дослідною працею, яка за 
актуальність, науковою новизною, теоретичним та практичним значенням отриманих результатів, 
сформованими висновками і пропозиціями виробництву повністю відповідає вимогам, що 
передбачені «Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від б березня 2019 р. № 167. а її автор 
Тимошенко Р.Ю. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 
«Ветеринарна медицина» за спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

3. Тарасенко Л.О.. д.в.н.. професор Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри 
ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи звернула увагу на те. що у дисертації визначений вплив 
хелатних сполук на ветеринарно-санітарну оцінку та якість тушок курей, підтверджена 
ефективність використання комплексів з хелатними сполуками в птахівничих господарствах. Дана 
робота є складовою програми годівлі птиці «Скорочення і заміна». Зауважила на тому, що доцільно 
було б у роботі більш детально висвітлити результати стосовно кумулятивної дії хелатних сполук. 
При цьому відмітила, що вказані недоліки не знижують цінності одержаних результатів та 
методичного рівня виконаної дисертаційної роботи, яка справляє враження добре продуманої і 
вдало виконаної роботи, а Тимошенко Р.Ю. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії 
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза».

4. Палій А.П... д.в.н., професор. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини», завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології 
зазначив, що у дисертаційній роботі запропоновані нові екологічно безпечні технології 
вирощування птиці на виробництві. Також доведено доцільність використання хелатних 
мікроелементів для птиці у порівнянні із традиційними сульфатними сполуками. Дисертаційна 
робота має теоретичну та практичну цінність. Звернув увагу на тому, що в роботі не зрозумілий 
механізм зменшення конверсії корму за використання в раціоні птиці хелатних металів. Однак 
треба відмітити, що вказані недоліки не знижують позитивної оцінки дисертації, а поставлені 
запитання мають уточнюючий та дискусійний характер, а Тимошенко Р. Ю. заслуговує на 
присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за 
спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».



5. Шкромада О.І. д.в.н., професор Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри 
акушерства та хірургії підсумувала, що забезпечення споживачів якісною та екологічно безпечною 
продукцією у сучасних умовах ведення птахівництва можливе лише при впровадженні 
органічного сільського господарства. Відмова від використання антибіотиків на виробництві 
призвела до потреби у пошуку альтернативних засобів для забезпечення росту та розвитку птахів. 
У дисертаційній роботі на основі досліджень обгрунтована санітарно-гігієнічна та якісна оцінка 
тушок курей за умови застосування різних форм мікроелементів. За результатами роботи 
встановлено, що у птиці, яка отримувала з кормом хелатні мікроелементи, була збільшена 
несучість, вага яйця та зменшена конверсії корму. Звернула увагу на те. що застосування хелатних 
сполук для курчатах різних кросів може урізноманітнити результати, отримані при дослідженні 
якості отриманої продукції у дисертації Тимошенка Р. Ю. Наголосила на тому, що робота виконана 
на високому професійному та науковому рівні, здобувач вільно володіє матеріалом, доповіді були 
чіткі та змістовні на запитання членів ради та опонентів. Зробила висновок, що Тимошенка Р. Ю. 
заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 
за спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

членів ради,
Результати таємного голосування:

"За" Б
"Проти" О членів ради, 
недійсних бюлетенів О 

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує / відмовляє у 
присудженні
___________________________ Тимошенку Роману Юрійовичу_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувана у давальному відмінку)
ступінь / ступеня доктора філософії з галузі знань_________ 21 «Ветеринарна медицина»________

(галузь знань)
за спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»__________________

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищ ої освіти)

Голова спеціалізованої 
вченої ради

Рецензент

Рецензент

Опонент

Опонент

(підпис)

— йд ииЬ.!!!*:. А І

(підпис) П

(підпис)

Шкромада О.І. 
(прізвище, ініціали) 

Петров Р.В. 
(прізвище, ініціали) 

Нечипоренко O.JI
(прізвище, ініціали)

Тарасенко JI.O.
(прізвище, ініціали)

Палій А.П. 
(прізвище, ініціали)


