
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Пащенко Алли Григорівни на 

тему: «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі 

цитратами Со і Nі та борошном сої». 

 

Актуальність обраної теми. Розвиток бджолиної сім’ї та її медоносна 

продуктивність залежить від повноцінного мінерального живлення. Особливо 

це необхідно як в критичні періоди життєдіяльності так і в період активного 

медозбору медоносними бджолами.  

Для підгодівлі бджолосімей мікроелементи традиційно 

використовувалися у формі неорганічних солей, які в силу високого рівня 

токсичності мають негативний вплив на тривалість життя медоносних бджіл. 

Альтернативним напрямком у вирішенні даної проблеми є використання 

ессенціальних біометалів, зокрема цитратних їх форм. 

В зв’язку з цим наукова робота та дослідження Пащенко А. Г. є 

актуальним і спрямована на вивчення підгодівлі бджіл цитратами 

мікроелементів, отриманих шляхом нанотехнології, що дає можливість 

покращити повноцінне живлення в різні періоди життєдіяльності, вдосконалити 

склад і схему весняної та літньо-осінньої підгодівлі медоносних бджіл. 

Обсяг і структура роботи та її методичний рівень. Дисертація 

викладена на 185 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 25 таблицями, 1 

рисунком і дев’ятьма додатками. Список використаної літератури налічує 415 

джерел, у т.ч. українською та російською мовами 290, іншими мовами – 125. 

Дисертація включає такі розділи: «Вступ», «Огляд літератури», «Матеріали і 

методи досліджень», «Результати власних досліджень», «Узагальнення і 

обговорення результатів досліджень», «Висновки», «Пропозиції виробництву», 

«Список використаних джерел», «Додатки». 

Розділ 1. Огляд літератури містить 6 підрозділів (ст. 22–48). 

1.1. Фізіологічні основи живлення бджіл і його особливості у весняний та 

осінній періоди (ст. 22–29). 
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1.2. Мінеральне живлення медоносних бджіл. Роль Со і Nі у 

життєдіяльності медоносних бджіл (ст. 29–33). 

1.3. Ліпіди корму як фактори повноцінного розвитку бджолиних сімей у 

весняний, літній і осінній періоди (ст. 34–40). 

1.4. Розмноження медоносних бджіл за різних умов утримання (ст. 40–42). 

1.5. Фізіологічна дія природніх і штучних компонентів живлення 

медоносних бджіл (ст. 42–45). 

1.6. Стимулююча підгодівля медоносних бджіл (ст. 45–48). 

Висновок до Розділу 1. 

Аналіз наведених літературних даних свідчить про стан та перспективи 

повноцінного живлення бджіл включаючи перспективи мінеральної підгодівлі, 

зокрема наночастинками цитратних форм. 

Опрацювання автором дисертації значної кількості різноманітних джерел 

дало змогу висвітлити нові важливі моменти з питань повноцінного живлення 

бджіл, що і спонукало дисертанта для проведення ґрунтовних досліджень. 

Автор окреслює низку важливих запитань, на які в спеціальній літературі їй не 

вдалося знайти переконливу відповідь. У зв’язку з цим і були проведені власні 

дослідження, що дало можливість отримати вірогідні дані. 

Отже, огляд літератури викладений логічно, послідовно на достатньому 

науковому рівні, читається легко. Результати наукових праць, припущення та 

висновки багатьох досліджень, які вивчали ці питання, ґрунтовно 

проаналізовані. Слід зазначити, що підгодівля бджіл наночастинками 

цитратних форм Со і Nі дуже мало вивчені, комплексно зокрема із борошном 

сої не досліджувалися, що і спонукало дисертанта до проведення всесторонніх 

наукових досліджень. 

Розділ 2. Матеріали та методи виконаної роботи займає 11 сторінок (ст. 

49–59). 

Експериментальна частина роботи, апробація, виконані в 2014–2017 рр. у 

лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин 

НААН виходячи із завдання 29.00.01.06 Ф «Вивчити біохімічні особливості 

тканин бджіл та біологічну цінність їх продукції залежно від агроекологічних 
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умов утримання» (ДР № 0111U006162). Здобувач досліджувала вміст 

мікроелементів і ліпідів у тканинах медоносних бджіл та їх вміст у продукції. 

Дослідження за темою роботи проведені на достатній кількості матеріалу 

– медоносних бджолах карпатської породи. Використані методи досліджень 

відповідають меті та завданню роботи. Бджолосім’ї перевірялися щодо 

інфекційних та інвазійних захворювань і були благополучні стосовно цих 

захворювань. Дослідження проводили відповідно до «Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах». Проведено чотири досліди за 

відповідними схемами. 

Дослід перший (модельний) проведено в умовах ізольованого утримання 

медоносних бджіл, у яких визначали життєздатність бджіл з підгодівлею їх 

50 % цукровим сиропом (контрольна група), борошном сої та цитратами Со і Nі 

протягом 14 діб в два етапи з різними дозами кормових добавок. Вивчали 

нешкідливість кормових добавок та їх біологічну дію. 

Другий дослід проведено у весняний період, також протягом 14 діб. 

Метою дослідження було вивчити вплив згодовування комплексної добавки 

(борошно сої та цитрати Со і Nі). 

Третій дослід проведений протягом 30 діб у весняний період, де вивчали 

вплив комплексної кормової добавки з цитратами Со і Nі на організм бджіл, їх 

продукцію та інтенсивність яйцекладки бджолиних маток. 

Четвертий дослід проведений протягом 14 діб у літньо-осінній період. 

Досліджували вплив цитрату Со і Nі при підгодівлі бджіл 50 % цукровим 

сиропом. 

Для досліджень використані сучасні фізіолого-біохімічні методи 

досліджень з використання тонкошарової та газорідинної хроматографії; 

мінеральний склад визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі   

СФ-115 ПК. 

В цілому методологічно правильно проведений комплекс фізіологічних, 

біохімічних, статистичних та господарських методів досліджень, що сприяє 

розкриттю основних положень дисертації. 
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Третій розділ «Результати власних досліджень» основна частина 

дисертації (ст. 60–109) охоплює дев’ять підрозділів. 

3.1. Вміст окремих мікроелементів у тканинах бджіл за підгодівлі 

борошном сої та цитратами Со і Nі в умовах ентомологічних садків (ст. 60–65). 

3.2. Ліпідний обмін у тканинах організму бджіл за підгодівлі борошном 

сої та цитратами Со і Nі в умовах ентомологічних садків (ст. 65–70). 

3.3. Мінеральний обмін у тканинах організму та продукції бджіл за 

весняної підгодівлі борошном сої та цитратами Со і Nі (ст. 70–78). 

3.4. Вміст загальних ліпідів і жирних кислот у тканинах бджіл та їх 

продукції за весняної підгодівлі борошном сої та цитратами Со і Nі (ст. 78–86). 

3.5. Мінеральний склад тканин організму та продукції бджіл за підгодівлі 

цитратами Со і Nі (ст. 86–94). 

3.6. Інтенсивність яйцекладки бджолиних маток за весняної підгодівлі 

цитратами Со і Nі (ст. 94–99). 

3.7. Особливості розподілу ліпідних компонентів у тканинах організму та 

продукції бджіл за підгодівлі цитратами Со і Nі у весняний період (ст. 99–104). 

3.8. Мінеральні елементи тканин організму та продукції бджіл за 

підгодівлі цитратами Со і Nі у літньо-осінній період (ст. 104–109). 

3.9. Особливості метаболізму ліпідів у тканинах організму та вміст їх у 

продукції бджіл за умов підгодівлі цитратами Со і Nі у літньо-осінній період 

(ст. 109–112). 

Висновок до Розділу 3. 

У цьому розділі представлені результати експериментальних досліджень, 

які є новими і направлені на реалізацію поставлених завдань. 

У розділі узагальнено результати власних досліджень та отримано нові 

дані щодо застосування комплексної та роздільної підгодівлі цитратами Со і Nі 

з борошном сої та без нього в умовах ентомологічних садків привело до різниці 

вмісту окремих мікроелементів, загальних ліпідів і їх класів у тканинах 

організму бджіл. Разом з тим, комплексна підгодівля бджіл борошном сої і 

цитратами Со (2 мг) та Nі (1 мг) в умовах садків характеризувалась нижчим 

вмістом Fe, Cu, триацилгліцеролів у тканинах бджіл на фоні зростання вмісту 
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Со і Nі, фосфоліпідів, моно- і диацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу 

у тканинах організму бджіл. 

Підгодівля бджіл з додаванням цукрового сиропу, борошна сої і цитратів 

Со і Nі у весняний період корегує обмін мінеральних речовин у тканинах їх 

організму і активізує синтез проліну та збагачення ним меду. Комплексне 

поєднання у підгодівлі бджіл цитратів Со і Nі, борошна сої з цукровим сиропом 

характеризувалась лише тенденцією до підвищення вмісту Со, Nі, Cu, Fe. 

Встановлено вірогідне зменшення вмісту Zn і Se у вощині бджіл всіх дослідних 

груп на фоні зростання Fe та Nі. 

Підгодівля цитратами Со і Nі у весняний період призвела до вірогідного 

зниження вмісту у тканинах бджіл Zn, Cu, Mg, Se та підвищення Fe, Mg і Mn. 

Встановлено, що введення бджолиним сім’ям цитратів Со і Nі до сиропу 

весняної підгодівлі викликало підвищення інтенсивності яйцекладки 

бджолиними матками дослідних груп. Найбільший приріст інтенсивності 

яйцекладки виявлено при роздільному згодовуванні цитратів Со і Nі з цукровим 

сиропом. Разом з тим комплексне згодовування Со і Nі характеризується 

меншим стимулюючим впливом на інтенсивність відкладання яєць матками 

бджіл. 

У перзі після згодовування цитратів Со і Nі виявлено вірогідне 

збільшення вмісту загальних ліпідів, моно- та диацилгліцеролів, 

триацилгліцеролів, НЕЖК, етерифікованого холестеролу при зниженні вмісту 

фосфоліпідів і вільного холестеролу. 

Згодовування з цукровим сиропом різної кількості цитратів Со і Nі у 

літньо-осінній період у перзі привело до зниження вмісту Zn, Ni, Pb, тоді як 

вміст Fe, Cu та Cr зростав. 

Результати досліджень свідчать і про позитивні зміни фізико-хімічних 

показників якості меду з підвищенням вмісту проліну у зразках обох дослідних 

груп. 

Розділ 4. Аналіз та узагальнення результатів досліджень викладено на 22 

сторінках (ст. 113–135) дисертації. У розділі на достатньо високому науково-

теоретичному рівні проаналізовано та узагальнено результати власних 
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досліджень. Дисертантка добре ознайомлена з результатами досліджень інших 

науковців, достатньо освоїла досліджувану проблему на належному фаховому 

та науковому рівнях, аналізує, пояснює та порівнює отримані результати з 

даними світової літератури. 

Висновки (ст. 136–138), що нараховують 9 пунктів науково обґрунтовані і 

випливають з результатів проведених досліджень. 

Пропозиції виробництву (ст. 139) чітко сформульовані і випливають з 

результатів власних досліджень. 

З метою корекції мінерального живлення медоносних бджіл, поліпшення 

якості і біологічної цінності продукції, стимулювання репродуктивної функції 

бджоло маток у весняно-літній період пропонується використовувати у 

підгодівлі цитратами Со (2 мг) або Nі (1 мг) на 100 мл цукрового сиропу, що 

забезпечує високу інтенсивність яйцекладки, оптимізації вмісту у тканинах 

організму і продукції мінеральних елементів та ліпідних компонентів. 

Результати дисертаційних досліджень доцільно використовувати у вищих 

навчальних закладах для формування навчальних програм з дисциплін 

«Фізіологія людини і тварин» та «Бджільництво» (ст. 140–180). 

Список використаних джерел нараховує 415 найменувань, в т.ч. 

українською і російською мовами 290, іншими мовами – 125. 

Частка застарілих джерел незначна, що свідчить про обізнаність 

дисертанта з сучасними науковими досягненнями в галузі бджільництва. 

У додатках, що займають 9 сторінок (ст. 182–190) дисертантка помістила 

список праць, опублікованих за темою дисертації, акти впровадження, картки 

зворотного зв’язку. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

сформульованих в дисертації. 

Основні положення дисертаційної роботи є обґрунтованими та 

аргументованими, обґрунтованість експериментальних даних підтверджується 

використанням сучасних методів досліджень: фізіологічних, біохімічних, 

статистичних методів досліджень і достатньою кількістю виконаних 

експериментів, вірогідність яких підтверджується первинною документацією. 
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Матеріал, напрямки та методи досліджень, використані дисертанткою для 

вирішення поставлених задач, відповідають меті роботи і дозволяють одержати 

об’єктивні дані. Результати досліджень опрацьовані статистично, узагальнені і 

проаналізовані. Дисертація написана українською науковою мовою, акуратно 

оформлена. Висновки науково обґрунтовані і випливають із результатів 

досліджень. 

Отже, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

пропозицій виробництву, які випливають із результатів досліджень достатньо 

високий. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше науково обґрунтовано фізіолого-біохімічний вплив цитратів Со і 

Nі на організм бджіл, розроблено способи застосування цих сполук в підгодівлі 

медоносних бджіл для коригування ліпідного і мінерального обмінів, 

інтенсивності яйцекладки бджолиних маток у весняний період, виявлено 

відмінності співвідношення фракцій ліпідів і вмісту мікроелементів у тканинах 

та продукції в період весняної та літньо-осінньої підгодівлі. З’ясовано сезонні 

особливості метаболізму ліпідів і мікроелементів в тканинах організму бджіл, 

вмісту цих компонентів у їх продукції за умов використання у підгодівлі 

борошна сої та цитратів Со і Nі. 

Вперше визначено схему і дози додавання цитратів Со і Nі, отриманих 

методом нанотехнології, до цукрового сиропу як компонентів підгодівлі 

медоносних бджіл, доведено стимулюючий комплексний вплив на метаболізм 

ліпідів і окремих мікроелементів у тканинах організму, вміст цих речовин у 

продукції, інтенсивність відкладання яєць бджолиними матками. 

Вперше експериментально встановлено фізіологічні відмінності дії 

компонентів мінерального та ліпідного живлення бджіл за умов літньо-осінньої 

підгодівлі цитратами Со і Nі, отриманих методом нанотехнології. 

Важливість для науки і народного господарства одержаних автором 

результатів. Рекомендації щодо їх впровадження. 

Стимулюючий вплив мінеральної добавки на основі цитратів Со і Nі на 

інтенсивність яйцекладки бджолиних маток і силу бджолиної сім’ї використано 
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для наукового обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення компонентів 

підгодівлі медоносних бджіл. Застосування цитратів Со і Nі у живленні 

бджолиних сімей посилює метаболізм ліпідів і підвищує вміст окремих 

корисних мікроелементів у тканинах організму бджіл та їх продукції, 

життєздатність бджіл і репродуктивну функцію бджолиних маток. Отримані 

результати використані для оптимізації компонентів підгодівлі медоносних 

бджіл і обґрунтування пропозицій виробництву з підвищення плодючості їх 

маток у весняний період. Результати дисертаційних досліджень використані для 

обґрунтування способу підгодівлі бджіл та інтерпретації фізіологічних 

механізмів впливу Со і Nі, що викладено у методичних рекомендаціях 

«Підгодівля бджіл і методи оцінки її ефективності». 

Основні положення дисертаційної роботи використовуються в науковій і 

практичній роботі ННЦ «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича», а 

також впроваджені у навчальний процес Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Харківської державної 

зооветеринарної академії, Сумського національного аграрного університету, 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з 

дисциплін «Фізіологія людини і тварин», «Біохімія тварин» та «Бджільництво». 

Опублікування основних результатів дисертації. 

Основні положення дисертаційної роботи та отримані результати 

досліджень висвітлені в повному обсязі у 24 публікаціях, у т.ч. 9 статей – у 

фахових виданнях, з яких 4 включені у міжнародні наукометричні бази даних, а 

також 12 тезах, 2 матеріалах конференцій і методичних рекомендаціях. 

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації. 

Аналіз змісту автореферату, друкованих праць за темою дисертації 

дозволяє зробити висновок, що в них достатньо повно відображено методику 

досліджень, наукові результати і основні висновки. Автореферат дисертаційної 

роботи відповідає за своїм змістом та структурою дисертації. Усі пункти 

наукової новизни дослідження, які заявлені в авторефераті, в повній мірі 

відображені в дисертаційній роботі. 
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На виконання постанови ВАК України за № 1-02/1 від 09 лютого 2005 

року «Про дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-

правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора і кандидата 

наук» наводимо наступне: 

Теоретична підготовка аспіранта. Аналіз дисертаційної роботи і 

автореферату свідчать, що дисертантка теоретично добре підготовлена до 

виконання наукової роботи. 

Особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертантка самостійно здійснила пошук і 

провела аналіз наукової літератури з обраного напряму досліджень, виконала 

увесь обсяг експериментальних досліджень, їх статистичну обробку та 

узагальнила одержані результати, сформулювала висновки та пропозиції 

виробництву. 

Обізнаність з результатами наукових досліджень інших учених за 

обраною темою дисертації та порівнянність цих результатів із результатами 

наукових досліджень здобувача. Дисертантка достатньо обізнана з 

результатами досліджень вітчизняних та закордонних науковців за темою 

дисертації. Проведено обґрунтоване порівняння отриманих в експериментах 

даних із даними інших науковців. 

На виконання постанови ВАК України за № 160 від 31 березня 2005 року 

про внесення доповнень до переліків і форм документів, що використовуються 

при атестації науково-педагогічних працівників «Відомості щодо біоетичної 

експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів наукових ступенів із 

медичних, біологічних і ветеринарних наук» після аналізу доступного нам 

матеріалу констатуємо, що грубого поводження з бджолами не виявлено, 

збережені елементи біоетики та дотримані всі вимоги конвенції Ради Європи 

щодо захисту тварин, Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» та Європейської комісії щодо поводження з хребетними 

тваринами. 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації. 
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Оцінюючи дисертацію загалом позитивно, просимо з’ясувати деякі 

питання: 

1. Відсутній сертифікат спеціалізованих сертифікованих лабораторій на 

наявність генно-модифікованої сої та її хімічний склад. 

2. Невідомо, чим обґрунтовано поєднання застосованих добавок цитратів 

Со і Nі в комбінації з борошном сої і чому саме такі концентрації. 

3. Не розкриті в достатній мірі механізми впливу цитратів Со і Nі на 

ліпідний обмін в організмі медоносних бджіл. 

4. На основі чого зроблено висновок щодо стимулювання репродуктивної 

функції бджолиних маток? 

5. Незрозуміло чому у другому досліді тривалість підгодівлі 14 діб, а у 

третьому – 30 діб, чим це обумовлено? 

6. В огляді літератури не в повній мірі описано особливості 

репродуктивної функції бджолиних маток. 

7. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються не виправлені граматичні 

та стилістичні помилки. 

Загальний висновок на дисертацію. Дисертація Пащенко Алли Григорівни 

на тему: «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі 

цитратами Со і Nі та борошном сої» є самостійною, завершеною науковою 

працею. Вона має теоретичне і практичне значення, акуратно оформлена, 

ілюстрована значною кількістю рисунків.  

У дисертації добре висвітлено характер обраної теми, принципи 

наукового вирішення поставлених завдань, використані сучасні методи 

досліджень і отримано нові дані в експериментах на бджолах. 

Дисертаційна робота Пащенко Алли Григорівни виконана на сучасному 

науково-методичному рівні і за актуальністю теми, обсягом виконаних 

досліджень, науковою новизною одержаних результатів, їх обґрунтованістю, 

теоретичним і практичним значенням, апробацією та висвітленням результатів 

досліджень у фахових виданнях відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння звання старшого наукового 

співробітника» щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 



edition
Штамп


