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Акryальнiсть теми дисертацiйноi роботи. Найважливiшим технологiчним

процесом ведення прибуткового та рентабельного свиЕарства е вирощуванIrя

поросят, оскlльки вiд цього заJIежить кiнцевий результат зоотехнiчних i
економiчних показникiв. Найбiльш напруженими.с останнiй мiсяць поросностi,

перiод пiслЯ народженнЯ поросят та еТап iнтенсивнОiо росту i розвитку молоднlIку.

Тому необхiдною умовою дJUI нормального розвитку поросят та вiдновлення

свиноматок у пiсляродовий перiод е ix повноцiнна годiвля, зокрема збалансованiсть

kopMiB за макро- та мiкроелементами, якi беруть активну участь в обмiнних
процесах, активуютЬ функцii гормонiв, BiTaMiHiB, ензимiв, сприяють пiдвищенню

перетравност1 1 використанню поживних речовин рацiонiв, кращому забезпеченЕю

внутрiшньоутробцого розвитку приплоду, нароjlженню фiзiологiчно зрiлих
поросят, iнтенсивнiшому lx росту i розвитку.

!ля пiдтримання високоi резистентностi тварйн до рiзних захворюв€lIlь та
пiдвищення iхньоi продуктивностi до складу премiксiв додають бiологiчно активнi

речовини, якi проявляють антиоксидантну та iмуномодулюючу дiю на органiзм
тварин i не шкодять кiнцевому споживачу - людинi. Для пом'якшення дii
рiзноманiтнИх cTpeciB у тваринницТвi, у томУ числi лiд час поросностi й опоросу у
свиноматок та постнатальноi адаптацii у поросят, збiльшення ix приростiв i
пiдвищення збереженостi, актуальним е використання екологiчно чистих,
слаботоксичНих i високоефективних бiологiчно актi.Iвних препаратiв. Сьогоднi до
таких препаратiв можна вiднести Глютам 1М, KBaTpoHaH-Se та наноаквахелат
Германiю. Першi два препарати нейротропно-метаболiчноi дii cTBopeHi пiд



керiвництвом професора В. I. Шеремети i вивчено ix дiю на вiдтворювальну

здатнlсть сlльськогосподарських тварин. CTapToBi дослiдження наноаквахелату

германiю свiдчать про високу ефективнiсть, проявляючи iмуномодулюючу,

антиоксидантну дlю, позитивно впливае на розвиток ембрiонiв i плодiв.

у зв'язку з цим актуальним € розроблення ноьих бiотехнологiчних способiв

стимуляцii росту, пiдвищення вiдсотка збереженостi поросят-сисунiв та

полiпшення показникiв вiдтворноi здатностi свиЕоматок за використання

бiологiчно активних речовин.

про актуальнiсть дисертацiйноi роботи свiд.rить i т,е, що вона була виконана

межах дослlджень Нацiонального унiЁерситету бiоресурсiв
природокористування Украiни: <Розробити теоретичнi основи монiторингу
продуктивностi племiнних pecypciB свiйських тварин в YKpaiHi> (Jф др
0114U000655) та <Теоретичне обгрунтування HoBoi концепцiТ бiологiчноi дiТ

на органiзм тварин нейротропно-метаболiчнйх сполук в поеднанi з

мlкроелемеЕтами нанобiотехнологiчного походження> (JФ др 0 1 1 7U002542).
Наукова i практична цiннiсть отриманих результатiв та ii вiрогiднiсть.

.Щисертантом, на oc'oBi системниХ доолiджень, уперше встаЕовлено, що
комплексне уведеЕня препарату Глютам 1М з наноаквахелатом Германiю до та
пlсля опоросу проявляе синергiчну дiю i через нейро-ryморальну реryляцiю за

рахунок синтезу додатковоl кiлькостi пролактину посилюе секрецiю молока та
пiдвищуС резистентнiстЬ органiзмУ поросят. Встановлено, що уведеншI
свиноматкам препарату Глютам 1М з наноаI(IJахелатом Германiю вiрогiдно
збiльшуе живу масу поросят-сисунiв та пiдвищуе ix збереженiсть. Також уперше
дослlджено, що препарат Глютам 1М cyMicHo з наноаквахелатом Германiю
позитивно впливае на iнтенсивнiсть росту поросят-сисунiв та пiдвищуе ix
збереженiсть.

вiрогiднiсть результатiв дослiдх<ень пiдтверджена як кiлькiстю
використаних у експериментах зразкiв i тварин, TaIc i наглядним матерiалом у
виглядi рисункiв i таблиць, а також статистичним акалiзом отриманих даних i
вiрогiдними рiзницями мiж середнiми арифметичними значеннями.



?

Наукова новизна отриманих дисертантом результатiв пiдтверджена чотирма

патентами на корисЕу модель.

Практична цiннiсть результатiв дисертацiйноi роботи поляга€ в

розробленнi та обrрунтуваннi нового бiотехнологiчЕого способу стимуляцii

росту поросят-сисунiв, який полягае у введеннi свиноматкам препарату

Глютам 1М упродовж 3 днiв пiсля опоросу разом з наноаквахелатом Германiю в

упродовж 4 днiв до опоросу та 10 днiв пiсля, що зумовлюе вiрогiдне збiльшення

живоi маси поросят-сисунiв, пiдвищуе ix збереженiсть та piBeHb рентабельностi

виробництва свинини. Ефективнiсть бiотехнологiчного способу стимуляцii росry
поросят-сисунlв доведена 1 пlдтверджена як проведеними науковими

дослiдженнями, так i виробничою перевiркою й екоцомiчними розрахунками. KpiM

того, розроблений бiотехнологiчний спосiб стимуляцii росту поросят-сисунiв

бiологiчно активними препаратами впроваджений в ПСП <,Щобробут>

Жашкiвського району, Черкаськоi областi.

Рекомендацii для використання результатiв та висновкiв роботи.
Отриманi дисертантоМ результатИ мають важлИве значення для науки i rrрактики.

МатерiалИ дисертацiйноi роботИ використовуються в ocBiTHboMy процесi на

кафедрi акушерства та хiрургii Житомирського нацiонального агроекологiчного

унlверситету та пlд час вивчення дисциплiни <Бiотехнологiя у тваринництвi>> на

кафедрi генетики, розведення та бiотехнологii тварин Нацiонального унiверситету
бiоресурсiв i природокористування Украiни. Результати дослiджень, висновки i
практичнi пропозицii можуть використовуватись для iнтенсифiкацii свинарства, а

також у вищих навчапьних закладах у к}рсах лекцiй з дисциrшiни <Бiотехrrологiя>.

Оформлення дисертацiйноi роботи. .Щисертацiйна робота викладена на 160

cTopiHKax комп'ютерного тексту i включае <Вступ> та роздiли: <Огляд лiтераryри>,

<Матерiали i методи дослiджень>>, <<Результати власних дослiджень>>, <Аналiз i

узагальнення результатiв дослiджень>>, <<Висновки>>, <Пропозицii виробництву>>,

<Список використаних джерел)) та <.Щодатки>.

З4 таблицями, 5 рисункамц та 7 додатками. Список

включа€ 264 джерела, з яких5З * латиницею.

.Щисертацiя iлюстрована

використаноi лiтератури



Всryп дисертацiйноi роботи написаний чiтко i лаконiчно, вiдповiдно до
вимог. У ньомУ обrрунтовано акryальнiсть теми дисертацiйноi роботи,
сформульовано мету i завдання дослiджень, наведено зв'язок робiт iз науковими

ОгляД лiтераryрИ викладенО на 20 cTopiHKax тексту, що становить понад 17

вiдсоткiВ вiд обсягУ ocHoBHoi частицИ дисертацii. BiH складаеться з 3 пiдроздiлiв, у
яких проведено аналiз лiтературних джерел за темою дисертацii та подана

iнформацiя щодо методiв стимуляцii росту поросят-сисунiв i вiдтворювальноi

здатностl свиноматоК за рiзниХ способiв стимуляцii, формування iMyHiTeTy у
поросят-сисУнiв i чинниКiв, що вплиВають Еа picT поросят-сисунiв, заOтосування

наноаквахелатiв у сiльськогосподарському виробництвi, а також узагЕчIьненнrI до
огляду лlтератури.

Iнформативний i аналiтичний огляд лiтератури дав можливiсть дисертанту
повнiстЮ сформулюваТи метУ та поставлеЕi завдання наукових дослiджень.
опрацювання i аналiтичне осмислення вiтчизняних та зарубiжних джерел
лlтератури свlдчить про те, що Захарченко К. В. добре обiзнана з науковою
iнформацiею щодо cBoei теми дисертацiйноi роботи.

- Баэюано проаналiзуваmч бiльшу кiлькiсmь iноземнtм dэlсерел, lцо dозволtшо б
розlаuрumu л4оmuвацiю вuбору н апрял,tiв d о слiduсень.

роздiл <матерiали i методи дослiдrкень>> описано чiтко на 10 cTopiHKax, вlЕ
мiстить 2 пiдроздiли, у яких, вiдповiдно до мети роботи, IIаведеЕа загаJIьна схема
дослiджень, висвiтленi детальнi схеми п'яти окремих експериментiв та методи
визначеннЯ бiохiмiчного, гормоЕального та ферментативного фону у сироватцi
кров1 пlддослlдних свицоматок та показникiв неспецифiчного iMyHiTeTy у KpoBi
поросят-сисунiв. Все це свiдчить, що дисертант добре володiе методами
дослiджень, якi пiдiбранi таким чином, щоб повнiстю досягнути як в заг€rльному
мети дисертацiйноi роботи, так i вирiшенЕя кожЕого зокрема завданЕя.

програмами, висвlтлено Еаукову

результатiв, iнформовано щодо

результатiв дослiджень.

новизну та практичне значеш{я одержаЕих

особистого внеску здобувача та апробацii



- Незрозулtiло, на чому lрунmу€mься прuнцuп пidбору dоз бiолоziчно акmuвнlм
препараmlв.

- Балсано уmочнumu, якu,л/' чuном зzоdовувалu препараmu у рidкiй форлli.
РезультатИ власниХ дослiджень (Роздiл 3) вiдповiдають cxeMi дослiджень i

завданням дисертацiйноi роботи та подiляються на okpeMi частини, якi
об'еднуються за викладеним матерiалом. Роздiл викладений на 52 cTopiHKEж та

склада€ться з восьми пiдроздiлiв, якi, вiдповiдно до мети та методiв дослiджень,
висвiтлюють результати експериментiв.

Зокрема, у першому пiдроздiлi викладено результати дослiджень з

визначення оптимzLпьних доз застосування свиноматкам препарату Глютам 1М та
наноаквахелату Германiю, проведено аналiз живоi маси поросят-сисунiв пiсля

уведення бiологiчно активЕих препаратi. kpiM того, висвiтлено результати
дослiджень впливу наноаквахелату Германiю на плiд у постнатальний перiод.

fругий пiдроздiл представлений результатами дослiджень впливу

бiологiчно активних препаратiв на абсолютнi прирости поросят у пiдсисний
п ерiол.

У третьомУ пiдроздiлi висвiтлено результати дослiдження збереженостi
поросят-сисунlв пlсля уведення свиноматкам препаратiв Глютам 1М, Кватронан-
Se та наноаквахелату Германiю. .Щисертантом доведено, що уведеншI

18 мг/кг живоi маси сприяенаноаквахелату Германiю спiльно з Глютамом 1М у дозi
вlрогlдномУ пlдвищенню збереженостi поросят за весь пiдсисний перiод. Водночас,
комплекс карбоксилатiв (KBaTpoHaH-Se) позитивно впливае на резистентнiсть
органtзму поросят, оскiльки ix збереженiсть за весь пiдсисний перiод була
найвищоЮ (90,20-94,12 %) порiвняно з показЕиками в iнших пiддослiдних групах.

четвертий пiдроздiл представлеций результатами дослiджень впливу
препарату Глютам 1м та наноакв€Iхелату Германiю на багатоплiднiсть свиноматок
пiсля дослiду. .Щисертантом встановлеЕо, що комплексне застосування обох
препаратiв проявляс пролонгований позитивний вплив на статеву систему самок,
який характеризу€ться пiдвищенням багатоплiдностi свиноматок у наступному



опоросi, не впливаючи водночас на кiлькiсть мертвонароджених порооят.

У п'ятому та шостому пiдроздiлах висвiтлено бiохiмiчнi та ферментативнi

змiни в KpoBi пiддослiдних свиноматок пiсля уведення дослiджуваних бiологiчно

активних препаратiв. Представлено широкий спектр бiохiмiчних показникiв та

активнiсть ензимiв у KpoBi пiддослiдних свиноматок у рiзнi днi пiдсисного перiоду

за дiТ препаратiв Глютам 1М, KBaTpoHaH-Se та наноаквахелату Германiю. Також

розкрито вплив бiологiчно активних препаратiв на piBeHb прогестерону,

тестостероЕу, естрадiолу та пролактину у KpoBi пiддослiдних свиноматок.

У сьомому пiдроздiлi висвiтлено показники неспецифiчного iMyHiTery

поросят-сисунiв пiсля уведення свиноматкам препарату Глютам 1М та

карбоксилатiв харчових кислот. Зокрема, проаналiзовано лейкоцитарний профiль

KpoBi поросят-сисунiв i гематологiчнi показники поросят.

У завершальному пiдроздiлi встановлено економiчну ефективнiсть

застосуваЕня нейротропно-метаболiчного препарату Глютам 1м та наноаквirхелату

германiю. Обрахунком економiчноi ефективностi дисертант переконливо довела

доцlльнlсть комплексного використання препарату Глютам 1м та наноаквахелату

Германiю для стимуляцii росту живоi маси та пiдвищення збереженостi поросят-

сисчнlв.

- оскiлькu у робоmi баzаmо dослidiв, у коэ!сному з нllх по кiлька еруп, mо
dоцiльнiluе у mаблuцях поdаmu назву (абревiаmуру) препараmiв чч tx

коллбiнацiй.

- На с. 59 пidрозdiл 3.1.2, <,Щослidэrсення вплuву наноаквахелаmу Германiю на
плid у пренаmальнuй перiоd> слid зал,tiнumu на к.,,посmнаmальнuй перiоd>,

о с кiль кu d о с л i d эюу в алu э!сuву .л,rа су н о в он ар о d uс енuх пор о сяm.

- Щuскусiйне пumання tцоdо iнmерпреmацii' резульmаmiв абсолюmноzо
прuросmУ эюuвоi -^4асu поросяm. На с. 64 в mабл. 3.9 абсолюmнuй прuрiсm
эtсuвоi масu за ] ] Diб пidсuсноzо перiоOу пiОсаdасенl,ы поросяm I mа II
dослidнuХ zруп буВ бiльtutьц вidповidно на 4],4 О% mа у 2 разu порiвняно з
конmрольнuлIu mварuнаJчIu (прuчому daHi HeBipozidHi). Воdночас, абсолюmнuй
прuрiсm эlсuвоi масu пidсаduсенLБ поросяm за весь пidсuснuй перiоD був
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нUэ!счllj,r на 21,4-33,5 О%, прuчому рiзнuця daHtх I mа III dослidнuх zруп булu

вiроzidнuл,tu (daHi mабл. 3.10 на с. 65).

- Крiлl mоZо, вuнuка€ пumання, за рахунок чоZо ompuMaHo maKi значнi dанi
абсолюmноzо прuросmу эюuвоI лцасч - 41,4 mа t00 %,

- У mабл. 3.]8 на с. 79 с певна невidповiDнiсmь. Дналiзуючч баzаmоплidнiсmь
свuноJrlаmок за опоросаJчlu пid час mа пiсля dослidу, daHi з колонкu

кбаzаmоплidнiсmь> разом з dанlи.tu колонкч <.мерmвонароduсенi> лtалч б
вidповidаmu dанuлt з колонкu квсьоZо Hapodtmocb>, odHaK цьоzо немае.

- На с. 77, аналiзуючч mаблuцю 3.17, \uсерmанm поясню€ зросmання кiлькосmi
свuномаmок з мерmвонароdэюенuл,tu поросяmаJvlu пiсля dlryzоzо опоросу на
20,0-33,3 о% заzальною закономiрнiсmю - незрозумiло, tцо маеmься на увазi.

- flослidэtсення,tt луэtсноi фосфаmазч у сuроваmцi KpoBi свuномаmок (mабл. 3,20)
в o{peшl,Ix dослiOнuх Zwпсtх ОmРu,l,rаНо зросmання i|i акmuвносmi у ёiапазонi
Bid 20 do 40 о%. Чtлltl зуrиовлена mака iнmенсuвна акmuвацiя цьоео ензltму?

- Дналiзуючu daHi mабл. 3.20, вuнuка€ запumання, з якою меmою вuзначсиll
piBeHb креаmuнiну mа чllJr, зумовлене йоzо зросmання в kpoBi свuномаmок
dослidнlы еруп пiсля опоросу на I5,8-]9,4 %.

- На с. 8б поmребус пояснення знuэrсення рiвня mрuzлiцерudiв у сuроваmцi KpoBi
свllноl4аmок пiсля опоросу в III i IV dослidнuх zрупах 52,6 i 52,б О% порiвняно з
конпролел4.

- Аналiзуючu mабл. 3.25, вuнuка€ запumання, чLl]v, зумовлене зросmання
конценmрацii' mесmосmерону в KpoBi свuномаmок II, ш i IV dослiDнl,tх zруп у
deHb вidлучення на 26,8-43,9 О%.

- На с. 99 поmребуе пояснення BipozidHo нuэtсчi значення (77,9-8t,2 %о) влliсmу
еозuнофiлiв у KpoBi mварuн II dослidноi zрl,пч порiвняно з показнllксрvlч
dослidнtм поросяm I mа III еруп.

у роздiлi 4 <Аналiз i узагальнення результатiв дослiдяtепь)>, викладеному
на 9 cTopiHKax, дисертаЕт, посилаючись на джерела лiтератури (там, де це
можливо), аналiзуе результати власних дослiджень. Автор арryментовано i логiчно
обговорюе, пояснюе та обrрунтовуе розроблений бiотехнологiчний спосiб
стимуляцii росту живоi маси та пiдвищення збереженостi поросят-сисунiв
комплексним уведеЕням препарату Глютам 1М та наноаквахелату Германiю.
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позитивним момеЕтом дисертацiйноi роботи е те, що розроблено схему бiологiчноi
дii препаратУ Глютам 1М та наноаквахелату Германiю на picT та збереженiсть
поросят-сисунlв.

За результатами дослiджень зроблено 7 висцовкiв i пропозицii виробництву.
СписоК використанИх джерел розмiщений за абеткою. Iмпонуе те, що

бiльша половина джерел цитованоТ лiтератури за ocTaHHi 15 poKiB, що вк€вуе на
володiння сучасними науковими даними.

]. Баэюано збiльшumч цumування iноземноi лimераmурu,
Необхidно корекmуваmч оформлення окремхм dlсерел: 22, 42, g0, t40, lбб,
]67, ]95,223,251,254.

Русuзл,tu: фактори - с. З2; протягом - с. З3; прирiст був нижче - с. 65;
шляхом окиснення - с. 82.

Невdалi (некорекmнi) вuсловu; iнтенсифiкацii живоi маси - с. 52;

свинi дуже плодючi - с. 59.
Грал,tаmuчнi помuJlкu: с. 23, 2б, 31, 3б, 39, 51, 64, бб, 73, 84, 103, 107.

Технiчнiпомuлкu: с. 50,56,64,69,74,83,97, 100, 104, 105, 111.

ОбГруптованiсть наукових полоя(ець, висновкiв i рекомендацiй
сформульованих в дисертацii. .щисертацiя Захарченко К. В. е самостiйною i
завершеною науковою працею., яка е пiдсумком власних дослiджень за перiод 2013-
20 1 б poKiB, iT змiст вiдповiдае спецiа.пьностi 03.00.20 - бiотехнологiя з
сiльськогосподарських наук. Експериментальна робота виконана методично
правильно, на достатнiй кiлькостi матерiалу та тварин, висЕовки apryMeHToBaHi i
випливають з результатiв дослiджень. Правильний вибiр схем та методик
дослiдrкень, iнтерпретацiя отримацих результатiв вказуе на те, що дисертант
володiе ними досконало i повнiстю досягIrув поставленоi у роботi мети.

Вiдповiднiсть змiсту авторефераry основпим положенпям дисертацii..
Автореферат у повномУ обсязi вiдображае матерiа.пи дисертацiйноi роботи.
OcHoBHi положення, висновки, пропозицii виробництву е iдентичними в дисертацii
та авторефератi.

2.



Публiкацii основних результатiв дисертацii'. OcHoBHi положення

дисертачii викладенi у повному обсязi в 12 наукових працях, з них: З cTaTri у
наукових фахових виданнях Украiни, 2 cTaTTi у наукових фахових видаЕнrIх

Украiни, включених до мiжнародних наукометричних баз даних, стаття у
науковому виданнi iншоi держави; 4 патенти Украiяи на корисну модель, 2 тези

наукових доповiдей.

Висновоrс. Щисертацiйна робота Захар.lgнк. Катерини Вiкторiвни

<Бiотехнологiчний спосiб стимуляцii росту поросят-сисунiв бiологiчцо активними

препаратами> е завершеЕою науковою працею, за актуа-тtьнiстю, вiрогiднiстю

одержаних результатiв, науковою IIовизною та практичною цiннiстю вiдповiдае

вимогам п. 11 <Порядку присудженнrI наукових ступенiв i присвоення вченого

звання старшого наукового спiвробiтника), затверд}i:еного постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни Л! 567 вiд 24 липня2O|З року, а li l*BTop заслуговуе присудженшI

наукового ступенlI кандидата сiльськогосподарських наук за спецiальнiстю

03.00.20 - бiотехнологiя-

Завiдувач лабораторii бiотехнологii вiдтворення
Iнституту бiологii тварин НААН,
доктор сlльськогосподарських наук, професор Шаран М.М.

Пiдпис Шарана М.М.

Провiдний фахiвець в
кандидат сlльськогосп Невоструева I.B.
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