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Актуальність теми дослідження та її зв'язок з державними та 

галузевими науковими програмами. 

Вивчення інтенсивності вільнорадикального та пероксидного окиснення 

в сільськогосподарських та домашніх тварин набуло важливого значення для 

пошуку нових методів підвищення їх продуктивності, стресостійкості та 

резистентності. Інтенсивність утворення активних форм Оксигену в організмі 

ссавців залежить від багатьох факторів (період онтогенезу, фізіологічний 

стан, інтенсивність навантаження на організм, адаптація і стрес, тип вищої 

нервової діяльності тощо), проте у кролівництві на перший план виходять 

технологічні та аліментарні чинники.  

В біохімії продуктивних тварин є важливим забезпечення максимальної 

інтенсивності анаболічних процесів, що безумовно супроводжується і зміною 

інтенсивності пероксидного окиснення органічних молекул за рахунок 

інтенсифікації, в першу чергу окисно-відновних реакцій в мітохондріях.  

Тому, дотримання балансу між радикалоутворенням і перокисидним 

окисненням та їх знешкодженням їх продуктів відповідними системами 

дозволить поряд з інтенсифікацією анаболізму забезпечити уникнення 

небажаних ефектів. З цією метою в першу чергу переглядається рівень 



вітамінного та мінерального живлення тварин, залежно від їх напрямку та 

рівня продуктивності, фізіологічного стану, технології утримання тощо. 

Тому, важливе значення має пошук та використання вітамінно-

мінеральних добавок, які дозволили б зменшити інтенсивність процесів 

вільнорадикального окиснення та підвищити якісні та кількісні показники 

продукції кролівництва. 

Однак, у науковій літературі порівняно недостатньо праць, присвячених 

участі складників вітамінно-мінеральних добавок у обміні ліпідів та білків в 

організмі кролів новозеландської породи. Це переконливо доводить 

необхідність розширення досліджень, спрямованих на вивчення впливу 

компонентів вітамінно-мінеральної добавки на метаболізм у кролів 

новозеландської породи. 

Отже, науковий керівник і здобувач визначили для дослідження 

надзвичайно важливу проблему, комплексно підійшли до планування роботи, 

вдало і послідовно сформулювали завдання, вирішення яких дало можливість 

досягти поставленої мети досліджень і отримати результати, які становлять 

науково-теоретичний інтерес і мають практичне значення. 

Дисертаційна робота була частиною наукових досліджень кафедри хімії 

Білоцерківського національного аграрного університету відповідно до 

тематики «Вплив різних фізико-хімічних чинників на біохімічні процеси в 

організмі тварин та птиці» (№ ДР 0115U005335). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційного дослідження. 

Дисертація Н.В. Роль є самостійною і завершеною науковою працею, 

яка є підсумком власних досліджень, її зміст відповідає спеціальності 

03.00.04 – біохімія з сільськогосподарських наук. Методологія і методи 

дослідження, які застосовані здобувачем, не містять протиріч і відповідають 

поставленій проблемі. Вірогідність одержаних результатів підтверджується 



використанням біохімічних (спектрофотометрія – визначення показників 

ліпідного та протеїнового обміну й активності ензимів антиоксидантного 

захисту), зоотехнічних (маса тіла, середньодобові прирости маси кролів) та 

статистичних (обчислення середніх величин та вірогідності отриманих 

результатів) методів досліджень. Матеріалом для лабораторних досліджень 

слугували мозок, серце та найдовший м’яз спини, які відбирали після забою 

кролів новозеландської породи. 

Експериментальна робота виконана методично правильно, на достатній 

кількості матеріалу та тварин, висновки аргументовані і випливають з 

результатів досліджень. Правильний вибір схем та методів досліджень, 

інтерпретація отриманих результатів вказує на те, що дисертантка володіє 

ними досконало і повністю досягла поставленої мети. 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 24 наукових 

працях, у тому числі 8 статей (3 – у вісниках, 2 – у науковотехнічному 

бюлетені, 3 – у збірниках), з яких 6 – у фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 – у наукових 

фахових виданнях України, 13 – матеріали і тези конференцій, 2 – патенти 

України на корисну модель, 1 – методичні рекомендації. 

 

Наукова новизна, достовірність та практична цінність одержаних 

результатів. 

Мету і задачі дослідження сформульовано чітко і обґрунтовано. 

Дисертанткою теоретично та експериментально доведено продуктивний 

вплив застосованих біохімічних підходів до регуляції інтенсивності 

пероксидного окиснення ліпідів і білків у тканинах кролів (мозок, серце та 

найдовший м’яз спини). 

Н.В. Роль на основі системних експериментальних досліджень вперше 

вивчено вікові зміни в процесах вільнорадикального окиснення ліпідів та 

білків, активності антиоксидантних ензимів, а також з’ясовано вплив 

вітамінно-мінеральної добавки на вміст продуктів пероксидного окиснення 



ліпідів, окисної модифікації протеїнів та стан про- та антиоксидантної 

рівноваги в органах кролів новозеландської породи. 

Вірогідність результатів досліджень підтверджена як кількістю 

використаних у експериментах зразків і тварин, так і наглядним матеріалом у 

вигляді рисунків і таблиць, а також статистичним аналізом отриманих даних 

і статистично вірогідними різницями між середніми арифметичними 

значеннями.  

Наукова новизна отриманих дисертантом результатів підтверджена 

двома деклараційними патентами на корисну модель.  

Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні й забезпеченні можливості ефективного використання 

вітамінно-мінеральної добавки «Tekro» для підвищення якісних і кількісних 

показників продукції кролівництва.  

Ефективність використання вітамінно-мінеральної добавки доведена і 

підтверджена як проведеними науковими дослідженнями, так і виробничою 

перевіркою й економічними розрахунками. На основі одержаних результатів 

розроблені «Рекомендації щодо застосування вітамінно-мінеральної добавки 

для регуляції процесів антиоксидантного захисту в організмі кролів».  

 

Рекомендації для використання результатів та висновків роботи.  

Отримані дисертанткою результати мають важливе значення для науки і 

практики. Результати досліджень, висновки і практичні пропозиції можуть 

використовуватись у науково-дослідній роботі та практиці промислового 

кролівництва, а також у закладах вищої освіти у курсах лекцій з дисциплін 

«Біохімія» та «Годівля тварин».  

 

Зміст та завершеність дисертаційного дослідження. 

Робота написана українською мовою згідно вимог МОН України до 

дисертаційних робіт, викладена на 185 сторінках комп’ютерного тексту і 



включає анотацію, вступ, розділи:  «Огляд літератури», «Матеріали і методи 

досліджень», «Результати власних досліджень», «Аналіз і узагальнення 

результатів досліджень», «Висновки», «Пропозиції виробництву» та «Список 

використаних джерел». Дисертація ілюстрована 9 рисунками та 34 

таблицями. Список використаної літератури включає 233 найменування, з 

них 101 – латиницею. 

Вступ дисертаційної роботи (с. 15 - 20) написаний чітко і лаконічно, 

відповідно до вимог. У ньому обґрунтовано актуальність теми дисертаційної 

роботи, сформульовано мету і завдання досліджень, наведено зв’язок робіт із 

науковими програмами, висвітлено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, інформовано щодо особистого внеску здобувача та 

апробації результатів досліджень.  

Розділ І «Огляд літератури» викладено на 22 сторінках тексту (с. 21 - 

42) та сформовано з 5 підрозділів, у яких проведено аналіз літературних 

джерел за темою дисертації та подана інформація щодо: пероксидного 

окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту в організмі тварин; 

окисної модифікації протеїнів та її значення; фізіолого-біохімічної 

характеристики м'яса кроликів; біологічної ролі та використання вітамінно-

мінеральних добавок у кролівництві. 

Інформативний і аналітичний огляд літератури дав можливість 

дисертанту повністю сформулювати мету та поставлені завдання наукових 

досліджень. Опрацювання і аналітичне осмислення вітчизняних та 

зарубіжних джерел літератури свідчить про те, що Н.В. Роль добре обізнана з 

науковою інформацією щодо своєї теми дисертаційної роботи.  

Розділ 2  «Матеріали і методи досліджень» описано чітко на 10 

сторінках (с. 43 – 52), він містить 2 підрозділи, у яких, відповідно до мети 

роботи, наведена загальна схема досліджень, висвітлені детальні схеми 

окремих експериментів та методики. Все це свідчить, що дисертант добре 

володіє методами досліджень, які підібрані таким чином, щоб повністю 



досягнути як в загальному мети дисертаційної роботи, так і вирішення 

кожного зокрема завдання.  

Зауваження до розділу 2.  

1. Потребує пояснення чим зумовлений відбір зразків саме в такі 

періоди – через 15 діб ? 

Розділ 3 «Результати власних досліджень» (с. 53 – 98) відповідають 

схемі досліджень і завданням дисертаційної роботи та поділяються на окремі 

частини, які об’єднуються за викладеним матеріалом. Розділ складається з 6 

підрозділів, які, відповідно до мети та методів досліджень, висвітлюють 

результати експериментів. 

Зокрема, у першому підрозділі викладено результати досліджень 

ліпідного обміну та активності ензимів системи антиоксидантного захисту. В 

ході проведених досліджень у тканинах мозку, серця та найдовшого м’яза 

спини було визначено вміст загальних ліпідів, гідропероксидів ліпідів, ТБК-

активних продуктів, дієнових кон'югатів, церулоплазміну, відновленого 

глутатіону та активність супероксиддисмутази, каталази,  

глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глутатіон-S-трансферази. 

Наведено схеми кореляційних зв’язків у органах та тканинах кролів. 

Дослідженнями встановлено вікову динаміку змін вмісту продуктів 

пероксидного окиснення ліпідів та підвищення активності глутатіонової 

ланки антиоксидантного захисту. 

Другий підрозділ представлений  результатами досліджень процесів 

окисної модифікації протеїнів у віковій динаміці. Вивчали у тканинах вміст 

розчинного білка, нейтральних та основних динітрофенілгідразонів, HS-груп, 

молекул середньої маси, неорганічного фосфору, креатиніну та активність 

амінотрансфераз. Встановлено, що процеси вільнорадикального окиснення 

протеїнів у кролів протікають залежно від рівня метаболізму в їх організмі.  

У третьому підрозділі висвітлено результати досліджень впливу 

згодовування вітамінно-мінеральної добавки на перебіг процесів 



пероксидного окиснення ліпідів. Дисертанткою встановлено, що додаткове 

введення до раціону вітамінно-мінеральної добавки забезпечує зниження 

інтенсивності процесів окисної модифікації ліпідів та сприяє збільшенню 

активності ензимів системи антиоксидантного захисту, що підтверджується 

корелятивними зв’язками.  

У четвертому розділі висвітлено результати досліджень процесів 

окисної модифікації протеїнів за згодовування вітамінно-мінеральної 

добавки. Дисертанткою виявлено позитивний вплив добавки на процеси 

протеїнового обміну на зменшення маркерів ендогенної інтоксикації. 

У наступному підрозділі представлено органолептичні показники 

бульйону з м’яса кролів за згодовування вітамінно-мінеральної добавки. 

Дисертантка встановила, що згодовування досліджуваної добавки сприяє 

покращенню смако-ароматичних властивостей м’яса. 

В останньому підрозділі наведено результати обрахунку економічної 

ефективності введення до комбікорму вітамінно-мінеральної добавки для 

зниження інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення. 

Обрахунком економічної ефективності дисертант переконливо довела 

доцільність використання вітамінно-мінеральної добавки «Tekro» 

комбікорму для годівлі кролів. 

Результати дисертаційної роботи мають логічне завершення, оскільки 

проведено визначення кореляційних залежностей між усіма досліджуваними 

показниками.  

Зауваження до розділу 3: 

1. Як пояснити збільшення активності глутатіонредуктази на 75-у 

добу та її зменшення на 90 добу у найдовшому м’язі спини кролів дослідної 

групи при відсутності змін активності глутатіонперокисдази? (С..77, табл. 

3.20). 



2. Табл. 3.19 вміст церулоплазміну у мозку. Відомо, що 

цекрулоплазмін відіграє істотну роль у обміні Купруму і Феруму.  Яка роль 

церулоплазміну у мозку? 

3. Якими, на думку автора, є механізми впливу вітаміно-

мінерального преміксу на стан редокс-процесів в організмі кролів.  

4. Не дано ґрунтовних пояснень, яке значення мають або на що 

вказують корелятивні зв’язки між параметрами, які не зв’язані між собою у 

метаболічних шляхах прямо або опосередковано. 

 

В розділі 4 «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» (с. 99 – 

111) дисертантка, посилаючись на джерела літератури (там, де це можливо), 

аналізує результати власних досліджень. Автор аргументовано і логічно 

обговорює та пояснює механізм дії вітамінно-мінеральної добавки у складі 

комбікорму на показники ліпідного та протеїнового обмінів, а також 

активність ензимів системи антиоксидантного захисту в організмі кролів 

новозеландської породи. 

За результатами досліджень зроблено 7 висновків та 2 пропозиції 

виробництву. 

Список використаних джерел розміщений в алфавітному порядку. 

Імпонує те, що 205 джерел або приблизно 88 % цитованої літератури за 

останні 15 років, що вказує на володіння найсучаснішими науковими даними. 

У роботі наявні окремі граматичні помилки та стилістичні неточності, 

але вони не впливають на сутність отриманих результатів та текстовий 

виклад матеріалів дослідження. Ці зауваження не носять принципового 

характеру і не зменшують наукову новизну та практичне значення 

дисертації.. 

Автореферат достатньо повно відображає основні частини 

дисертаційної роботи. Вступна частина, висновки і пропозиції виробництву є 

ідентичними у дисертації та авторефераті.  




