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Актуальність теми дисертаційної роботи 

Збалансоване живлення бджіл сприяє їх високій резистентності та 

продуктивності з нагромадженням необхідних запасів поживних речовин, що 

активно депонуються у жировому тілі комах. Однак не з’ясована роль більшості 

мікроелементів, загальних ліпідів та їх фракцій, що надходять із пилком рослин 

і компонентами підгодівлі, у метаболічних процесах організму бджіл. Доведено, 

що вміст загальних ліпідів та їх окремих класів ― фосфоліпідів, 

неетерифікованих і аніонних жирних кислот у компонентах корму бджіл 

суттєво впливає на репродуктивну здатність бджолиних маток. Рівень і якість 

ліпідного та мінерального живлення впливають на інтенсивність яйцекладки 

маток, тривалість життя бджіл, їх резистентність. Саме тому, дисертаційна 

робота Пащенко Алли Грогорівни присв’ячена цим актуальним проблемам, 

зокрема вивченню впливу цитратів Co і Ni та борошна сої на метаболізм 

окремих мікроелементів і ліпідів в організмі, вміст у продукції медоносних 

бджіл та удосконаленню способів їх підгодівлі у весняний і літньо-осінній 

періоди. У цьому контексті важливим є вдосконалення складу і схеми весняної 

та літньо-осінньої підгодівлі медоносних бджіл, що дасть можливість 

поліпшити їх живлення в критичні періоди життєдіяльності.  

 За останні роки в такому форматі різними вітчизняними та зарубіжними 

авторами проводились лише окремі фрагментарні дослідження, які практично і 

не використовувались у ветеринарній медицині, тоді як рецензована 

дисертаційна робота Пащенко Алли Григорівни за повнотою та об´ємом 



актуальних досліджень є комплексною із сформованими висновками і 

пропозиціями виробництву та виконана на належному фундаментальному і 

прикладному рівні. 

 У розвиток цього, дисертантка свої дослідження направила на вирішення 

наступних актуальних завдань, а саме: 

 дослідити вміст окремих мікроелементів, загальних ліпідів та їх класів  у 

тканинах організму бджіл за підгодівлі їх цитратами Co і Ni з борошном 

сої та без нього в умовах утримання у ентомологічних садках; 

 проаналізувати вміст окремих мікроелементів у тканинах організму 

бджіл, стільниках, перзі, меді за умов весняної підгодівлі цитратами Co і 

Ni; 

 визначити вміст окремих мікроелементів у тканинах організму бджіл, 

стільниках, перзі, меді за умов літньо-осінньої підгодівлі цитратами Co і Ni; 

 дослідити інтенсивність яйцекладки бджолиних маток за умов весняної 

підгодівлі цитратами Co і Ni; 

  вивчити вміст загальних ліпідів, їх окремих класів, насичених і 

ненасичених жирних кислот у тканинах організму бджіл за умов весняної 

підгодівлі борошном сої та цитратами Co і Ni; 

 визначити вміст загальних ліпідів і їх класів у тканинах організму бджіл, 

стільниках, перзі за умов весняної та літньо-осінньої підгодівлі цитратами 

Co і Ni; 

 удосконалити способи підгодівлі медоносних бджіл у весняний період; 

 з’ясувати вплив підгодівлі цитратами Co і Ni на продуктивність 

бджолиних сімей. 

 Про вагомість і актуальність дисертаційної роботи вказує і те, що  

дослідження є частиною науково-дослідної роботи лабораторії екологічної 

фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН за завданням : 

29.00.01.06. Ф «Вивчити біохімічні особливості тканин бджіл та біологічну 

цінність їх продукції залежно від агроекологічних умов утримання» (№ 

держреєстрації: 011U006161).  



 Актуальність і пріоритетність досліджень, які провела дисертантка 

підтверджується і чисельними відгуками провідних вчених у галузі фізіології, 

екології та бджільництва, використанням отриманих результатів у науковій і 

практичній роботі та навчальному процесі. 

Наукова новизна досліджень і отриманих результатів 

Запропоновані дисертанткою до виконання схема і робочий план  

експериментальних досліджень дозволили їй отримати нові і вірогідні 

результати. Дисертанткою, на основі експериментальних досліджень уперше 

науково обґрунтовано фізіолого-біохімічний вплив цитратів Co і Ni на організм 

бджіл, розроблено способи застосування цих сполук у підгодівлі медоносних 

бджіл для коригування ліпідного і мінерального обміну, інтенсивності 

яйцекладки бджолиних маток у весняний період, виявлено відмінності 

співвідношення фракцій ліпідів і вмісту мікроелементів у тканинах та 

продукції у період весняної та літньо-осінньої підгодівлі. Встановлено сезонні 

особливості метаболізму ліпідів і мікроелементів у тканинах організму бджіл, 

вмісту цих компонентів у їх продукції за умов використання у підгодівлі 

борошна сої та цитратів Co і Ni. Вперше визначено схему і дози додавання 

цитратів Co і Ni, отриманих методом нанотехнології, до цукрового сиропу як 

компонентів підгодівлі медоносних бджіл, доведено стимулювальний 

комплексний вплив на метаболізм ліпідів і окремих мікроелементів у тканинах 

організму, вміст цих речовин у продукції, інтенсивність відкладання яєць 

бджолиними матками. Експериментально доведено фізіологічні відмінності дії 

компонентів мінерального та ліпідного живлення бджіл за умов літньо-осінньої 

підгодівлі цитратами Co і Ni, отриманими  методом нанотехнології. 

Результати дисертаційних досліджень використані для обґрунтування 

способу підгодівлі бджіл та інтерпретації фізіологічних механізмів впливу Co і Ni, 

що викладено в методичних рекомендаціях «Підгодівля бджіл і методи оцінки її 

ефективності». 

 

Значення висновків та рекомендацій для науки і практики 



Стимулювальний вплив мінеральної добавки на основі цитратів Co і Ni на 

інтенсивність яйцекладки бджолиних маток і силу бджолиної сім’ї використано 

для наукового обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення компонентів 

підгодівлі медоносних бджіл. Застосування цитратів Co і Ni 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. З метою корекції мінерального живлення медоносних бджіл, 

поліпшення якості і біологічної цінності продукції, стимулювання 

репродуктивної функції бджолиних маток у весняно-літній період 

рекомендується використовувати у підгодівлі цитрати Co або Ni, що забезпечує 

високу інтенсивність яйцекладки, оптимізацію вмісту в тканинах організму та 

продукції мінеральних елементів і ліпідних компонентів. 

 Наукові положення, практичні висновки дисертаційної роботи вірогідні, 

логічно випливають із отриманих результатів досліджень і можуть бути 

використані в обґрунтуванні обґрунтування пропозицій виробництву з 

підвищення плодючості їх маток у весняний період. 

Отже, враховуючи актуальність роботи, наукову і прикладну важливість 

результатів дослідження впливу цитратів Co і Ni та борошна сої на метаболізм 

окремих мікроелементів і ліпідів в організмі, вміст у продукції медоносних 

бджіл та удосконалення способів їх підгодівлі у весняний і літньо-осінній 

періоди рекомендує використовувати їх і у навчальному процесі  при викладанні 

дисциплін фізіологія людини і тварин, екологія, бджільництво.  

Оформлення, обсяг, аналіз змісту і структури дисертаційної роботи та її 

методичне забезпечення 

 Дисертаційна робота викладена на 200 сторінках комп’ютерного тексту, 

ілюстрована 25 таблицями, 1 рисунком. За структурою складається зі вступу, 

огляду літератури, результатів власних досліджень, їх аналізу і узагальнення, 

висновків та пропозицій виробництву, додатків та списку використаних 



літературних джерел, містить 415 посилань, з яких 125 латиницею та 9 додатків.  

У дослідженнях дисертантка використовувала сучасні та класичні, 

апробовані методи досліджень — фізіологічні, біохімічні, фізико-хімічні, та 

cтaтиcтичні. 

 Мета, доцільність проведення досліджень з теми дисертації, їх 

актуальність, пріоритетність, наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів обґрунтовані у вступній частині дисертаційної роботи, а також 

розділі “ Огляд літератури ” (ст. 27-53), в якому достатньо наведені доступні, в 

т. ч. і сучасні наукові літературні дані з теми роботи. В цьому розділі авторка 

обґрунтовано доводить про актуальність проведення досліджень, фізіологічні 

основи живлення бджіл і його особливості у весняний та осінній періоди. 

Детально описано мінеральне і ліпідне живлення бджіл, фізіологічну дію 

природних і штучних компонентів живлення та особливості стимулювальної 

підгодівлі медоносних бджіл. 

У розділі “ Матеріали та методи ” (ст. 54-64) матеріал систематизований, 

відображає повноту необхідного наукового пошуку дисертантки для досягнення 

поставленої мети. У відповідності до вимог описані методики досліджень і 

приведена схема дослідів, які були використані для вирішення завдань 

дисертаційної роботи. Продуманою є схема і послідовність проведення 

експериментальних досліджень. Експериментальна частина комплексних 

досліджень роботи виконувалась на медоносних бджолах карпатської породи. 

Медоносні бджоли утримувалися у вуликах-лежаках. Бджолосім'ї перевірялися 

щодо інфекційних та інвазійних захворювань і були благополучні стосовно цих 

захворювань. Дослідження проводили відповідно до положень «Загальних 

етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим 

Національним Конгресом з біоетики (Київ, 2001) та «Європейської конвенції 

про захист тварин, що використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей (Страсбург, 1986). Авторка дисертації надає основні методики 

проведення дослідів. 

Основну частину дисертаційної роботи становить розділ “ Результати 



досліджень та їх аналіз ”, що послідовно, у відповідності до плану, розкривають 

поставлені мету і задачі. У модельному досліді вивчали нешкідливість і 

біологічну дію борошна сої та цитратів Со і Ni, отриманих з використанням 

нанотехнологічних методів (Косінов М.В., Каплуненко В. Г., 2009) у два етапи. У 

підрозділі 3.1. (ст. 65-70) досліджено особливості розподілу окремих 

мікроелементів у тканинах організму бджіл за підгодівлі борошном сої та 

цитратами Co і Ni в умовах ентомологічних садків. Щодо ліпідного обміну у 

тканинах організму бджіл за підгодівлі борошном сої та цитратами Co і Ni в 

умовах ентомологічних садків: в підрозділі 3.2 (ст. 70-75), встановлено 

стимулювальний вплив на синтез ліпідів в організмі бджіл та їх адаптаційну 

здатність.  

У другому досліді вивчали вплив згодовування бджолиним сім’ям у 

весняний період комплексної добавки борошна натуральної сої і цитратів Со і 

Nі на організм бджіл та їх продукцію (ст. 75-91). Встановлено, що підгодівля 

бджіл з додаванням цукрового сиропу, борошна сої і цитратів Со та Nі 

стимулює мінеральний обмін у тканинах і синтез та збагачення меду проліном, 

що вказує на доцільність застосування цих добавок у живленні бджіл у 

весняний період. 

Метою третього досліду було вивчити вплив згодовування бджолиним 

сім’ям у весняний період комплексної вуглеводної добавки з цитратами Со і Nі 

на організм медоносних бджіл, їх продукцію та інтенсивність яйцекладки 

бджолиних маток (ст. 91-109). Проведеними дослідженнями було встановлено, 

що підгодівля бджолосімей цитратами Co (2 мг) і Ni (1 мг) у весняний період 

характеризувалася вищою на 13,5 % інтенсивністю відкладання яєць 

бджолиними матками, що більш виражено в другому 12-добовому періоді. 

Поєднане застосування цитратів Со (2 мг) і Ni (1 мг) з цукровим сиропом за 

весняної підгодівлі медоносних бджіл виявляв менший стимулювальний вплив 

на інтенсивність відкладання яєць матками бджіл, ніж їх застосування окремо. 

Завданням четвертого досліду було  дослідити вплив цитратів Со і Nі, які 

вводили до підгодівлі бджіл з 50% цукровим сиропом у літньо-осінній період 



(ст. 109-118).  Дисертант встановила, що роздільна і поєднана підгодівля бджіл 

у літньо-осінній період цитратами Co і Ni характеризувалася різноспрямованим 

впливом на вміст окремих мінеральних елементів та зумовлювала 

нагромадження фосфоліпідів, НЕЖК та етерифікованого холестеролу й 

посилювала його етерифікацію під час синтезу компонентів воску.  

Результати проведених дисертанткою досліджень підтверджують 

отримання нових фундаментальних і прикладних даних, які в комплексі 

розкривають вирішення наукової проблеми впливу щодо удосконалення 

компонентного складу підгодівлі медоносних бджіл у весняний і літньо-осінній 

періоди зі застосуванням різних доз цитратів Co і Ni, як нових, не вивчених 

сполук. З використанням сучасних методів фізіолого-біохімічних досліджень 

з’ясовано вплив цитратів Co і Ni та борошна сої, як компонентів підгодівлі, на 

вміст мікроелементів, ліпідів, жирних кислот у тканинах організму, продукції 

бджіл, її біологічну цінність, а також дію на репродуктивну функцію бджолиних 

маток. Науково обґрунтовано введення в підгодівлю медоносним бджолам 

фізіологічно активних доз цитратів Co і Ni, одержаних із використанням 

нанотехнології. Робота підсумовується 9-ма висновками і пропозиціями 

виробництву, які відображають суть експериментальних досліджень, мають 

наукове і практичне значення та можуть використовуватись у подальших 

наукових дослідженнях. 

Аналіз та узагальнення результатів дослідження (ст. 118 — 140) 

 Дисертаційна робота Пащенко Алли Григорівни є самостійною і 

завершеною науковою працею, яка є підсумком власних експериментальних 

досліджень. Дисертація повністю відповідає спеціальності 03.00.13 — 

фізіологія людини і тварин, її авторка забезпечила виконання поставленої в 

роботі мети. У теоретичному і прикладному наукових аспектах результати 

досліджень, наведені у дисертації, значно розширюють пізнання науковців і 

практичних фахівців з актуальних питань ведення бджільництва. Ця наукова 

праця завершується продумано сформованими висновками, які повністю 

відображають результати проведених досліджень, і є логічним завершенням 



наукової роботи. Характеризуючи розділ власних досліджень можна зробити 

висновок, що дисертантка одержала результати, які мають не тільки наукову і 

практичну цінність, а склали основу для корекції мінерального живлення  

бджіл, поліпшення якості і біологічної цінності продукції, стимулювання 

репродуктивної функції бджолиних маток у весняно-літній період.  

Експериментальна частина роботи виконана методично правильно з 

використанням сучасних методів досліджень. Правильний вибір схем та 

методик досліджень вказує на те, що дисертантка досконало ними володіє. 

Позитивним є і те, що результати досліджень використані для обґрунтування 

способу підгодівлі бджіл та інтерпретації фізіологічних механізмів впливу Co і 

Ni, що викладено в методичних рекомендаціях «Підгодівля бджіл і методи 

оцінки її ефективності».  

Дисертанткою проведено об’єктивну оцінку та інтерпретацію отриманих 

результатів досліджень, кожний розділ завершується короткою, узагальненою 

інформацією. Автором дисертації з’ясуванню механізмів стимулювального 

впливу цитратів Co і Ni на життєздатність бджіл, сезонних особливостей 

метаболізму мікроелементів і ліпідів у тканинах їх організму, вміст цих речовин 

у продукції. Визначено схему додавання цитратів Co і Ni, до цукрового сиропу як 

компонентів підгодівлі медоносних бджіл. Доведено, що ці сполуки активізують 

метаболізм мікроелементів і ліпідів у тканинах організму, що поліпшує якісні 

показники бджоло продукції та підвищує інтенсивність відкладання яєць 

бджолиними матками. Встановлено, що сумісність цитратів Co і Ni та борошна 

сої, як джерела ліпідів, протеїнів, характеризується комплексною біологічною дією 

у певні критичні періоди утримання бджолиних сімей.  

 Авторка дисертації дослідила фізіолого-біохімічний вплив наноцитратів 

Co і Ni і науково обґрунтувала способи їхнього застосування в підгодівлі бджіл 

для корекції мінерального живлення, поліпшення якості і біологічної цінності їх 

продукції. З використанням у підгодівлі цитратів Co і Ni доведено високу 

інтенсивність яйцекладки, оптимізацію вмісту в тканинах організму та 

продукції мінеральних елементів і ліпідних компонентів.  



Практична значимість одержаних результатів підтверджена науковими 

публікаціями та методичними рекомендаціями. Дисертаційна робота має 

подальший розвиток у дослідженнях в науковій і практичній роботі  у ННМЦ 

«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Інституті біології тварин 

НААН України, Національному університеті біоресурсів та 

природокористування України, Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім С. З. Гжицького. 

 Поряд із позитивною оцінкою рецензованої дисертаційної роботи вважаю 

доцільним виділити окремі дискусійні питання та побажання: 

 чим обґрунтоване застосування цитратів Co і Ni  у підгодівлі бджіл? 

 чи є літературні аналоги щодо механізму дії сполук Co і Ni  на обмінні 

процеси в організмі бджіл, зокрема обмін ліпідів? 

 чому Ви використовували у компоненти підгодівлі медоносних бджіл 

борошно сої і яку сою використовували нативну чи трансгенну? 

 чому за дії підгодівлі цитратів Co і Ni  вміст окремих мікроелементів у 

тканинах і продукції змінюється неоднаково, одні зростають, інші 

зменшуються? 

 чим обумовлені відмінності розподілу ліпідних компонентів у тканинах 

організму та продукції бджіл у весняний та літньо-осінній періоди 

дослідження; 

 трапляються у тексті невдалі вислови: ст. 65, 75, 78, 83 спостерігали 

вірогідно вищий вміст, а потрібно виявляли вірогідно вищий уміст;  

 ст.70 ліпідний обмін, а краще обмін ліпідів; 

 ст. 124 виступає концентрований (50%-й) р-н цукрози, а потрібно 

виступає концентрований (50%-й) розчин цукрози або дане скорочення 

вказати у перелік умовних позначень; 

 чи не погодитесь ви з тим, що таблиці вмісту жирних кислот, які 

займають одну або дві сторінки варто було б розділити, що сприяло б 

кращому сприйняттю матеріалу рецензентом; 

 мали місце окремі стилістичні та орфографічні хиби на письмі, які 



дисертантка привела у відповідність в ході рецензування роботи до подачі 

на захист у Спеціалізовану вчену раду. 

 Наведені нами побажання є дискусійними, не є принциповими і зовсім не 

зменшують позитивної наукової цінності дисертаційної роботи, її актуальності 

та практичної значимості і подані для врахування у майбутніх дослідженнях. 

Сподіваюсь, що об’єктивність у дослідженнях, настирливість у досягненні 

поставленої мети, ерудиція і компетентність в організації досліджень 

сприятимуть дисертації в подальшому поглибленню її нових наукових пошуків.   

Загалом дисертація на нас справляє враження добре продуманої і вдало 

виконаної роботи. 

 Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

 Автореферат у достатньому обсязі відображає основні положення 

дисертації. Результати досліджень, основні положення, пропозиції виробництву 

є ідентичними в дисертації та авторефераті. 

Публікації результатів досліджень 

 Основні положення дисертаційної роботи та отримані результати 

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

фахових наукових виданнях, із яких 4 включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 методичних рекомендаціях, а також 14 тезах, у т.ч. 

5 ― у матеріалах зарубіжних наукових конференцій.  

 

 

ВИСНОВОК 

Рецензована дисертаційна робота Пащенко Алли Григорівни 

«Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі цитратами Co і 

Ni та борошном сої» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин є самостійно 

виконаною, завершеною науковою працею, яка має теоретичне і практичне 

значення для ветеринарної науки і практики, в якій, на основі власних, 

актуальних досліджень обґрунтовано вплив цитратів Co і Ni, отриманих 



 


