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офіційного опонента на дисертаційну роботу Двилюк Іваном Іванівни 
«Фізіолого-біохіїчічні процеси в організмі бджіл та репродуктивна 
функція бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Си», подану до 
спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 при Інституті біології тварин 
НААН на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин.

Актуальність теми дисертаційної роботи. Бджільництво є 
традиційною галуззю сільського господарства для України. За даними FAO, 
наша держава з 2008 року займає перше місце з виробництва меду серед країн 
Європи і четверте у світі. Останнім часом відмічається стрімке послаблення 
резистентності бджіл до умов навколишнього середовища, зниження їх 
відтворної здатності та продуктивності. Одним із перспективних і ефективних 
методів підвищення резистентності бджолиних сімей є використання нових 
органічних комплексів, зокрема цитратів біотичних елементів. Встановлено, 
що цитрати Ag і Cu мають високою біологічною активністю та крім корекції 
обмінних процесів у організмі володіють антибактеріальними, 
противірусними та протигрибковими властивостями. Поряд з цим, 
фізіологічні та біохімічні особливості впливу цитратів Ag і Cu на організм 
медоносних бджіл на сьогодні не з’ясовано. Відсутні дані щодо впливу цих 
речовин на мінеральний та ліпідний обмін в організмі медоносних бджіл.

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується тим, що вона 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» (№ 011U006161) і 
28.00.01.02 Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин за дії 
нанокарбоксилатів біотичних елементів» (№ 0116U001398).

Узагальнюючи вищенаведені дані робимо висновок, що проведення 
комплексних досліджень із вивчення фізіологічних та біохімічних 
особливостей впливу цитратів Ag і Cu на рівень мінеральних і ліпідних 
компонентів живлення у тканинах різних анатомічних відділів і всього 
організму та продукції бджіл є на часі та досить актуальним, оскільки 
дозволить значно поглибити існуючі знання про фізіолого-біохімічні процеси 
в організмі бджіл, їх мінеральне і ліпідне живлення та розробити способи 
підвищення репродуктивної функції бджолиних маток.

Таким чином актуальність обраної Іванною Іванівною разом із її 
науковим керівником теми дисертаційної роботи є незаперечною.

Наукова новизна досліджень і отриманих результатів. Наукова 
новизна отриманих Іванною Іванівною результатів підтверджується 
обґрунтованими науковими положеннями, висновками і рекомендаціями 
дисертації. Вірогідність нових наукових даних засвідчена високим 
методичним рівнем поставлених експериментів, логічністю та послідовністю 
виконаних серій досліджень, адекватністю вибраних методів досліджень 
поставленій меті й завданням роботи. Робота виконана з використанням 
сучасних методів досліджень із застосуванням достатньої кількості тварин та



виконаних експериментів, вірогідність яких підтверджується первинною 
документацією. Принагідно підкреслюємо, що матеріали та методи 
досліджень, які використані при проведенні досліджень для вирішення 
поставлених задач, повністю відповідають меті роботи і дають можливість 
одержати науково обґрунтовані дані. До того ж результати досліджень 
оброблені статистично, зведені в таблиці, узагальнені й детально 
проаналізовані.

Дисертанткою, уперше доведено коригуючий вплив цитратів Ag і Cu на 
фізіологічні та біохімічні процеси в організмі медоносних бджіл у різні 
періоди життєдіяльності й медозбору. Доведено покращенням показників 
обміну речовин, підвищенням життєздатності бджолиних сімей за 
застосування вказаних речовин. Отримано нові наукові дані щодо особливості 
дії цитратів Ag і Cu на мінеральний та ліпідний обмін і встановлено дози їх 
застосування. Підтверджено покращення життєздатності бджіл і 
репродуктивної функції маток за внесення у компоненти підгодівлі цитратів 
вказаних металів. Крім іншого уперше доведено стимулювальний вплив 
цитратів Ag і Cu у весняний період на інтенсивність відкладання яєць 
бджолиними матками. Доповнено наукові дані щодо впливу цитратів Ag і Cu 
на життєздатність медоносних бджіл, їх резистентність, фізіологічну 
активність репродуктивної системи та перебіг оогенезу у бджолиних маток.

Наукова новизна результатів досліджень підтверджена двома 
деклараційними патентами України на корисну модель: патент на корисну 
модель №126794 «Спосіб стимуляції яйцекладки бджолиних маток; патент на 
корисну модель № 122394 «Спосіб фотометрії запечатаного розплоду бджіл».

Отже, наукова новизна досліджень і отриманих результатів 
дисертаційної роботи Двилюк Іванни Іванівни є незаперечною і не викликає 
сумніву.

Значення висновків та рекомендацій для науки і практики.
Отримані результати експериментальних досліджень Іванни Іванівни 
дозволили сформувати ряд наукових положень які можна рекомендувати для 
впровадження як у виробництво так і у наукову роботу. Зокрема, з наукової 
точки зору обґрунтовано ефективність застосування цитратів Ag і Cu у 
підгодівлі медоносних бджіл, що дозволяє підвищити їх життєздатність, 
резистентність та продуктивність. Розроблений дисертанткою новий спосіб 
фотометрії запечатаного розплоду дає змогу автоматизовано за допомогою 
комп’ютерної програми опрацювати отримані знімки рамок із розплодом і 
визначити кількість запечатаних чарунок.

На основі отриманих результатів дисертанткою обгрунтовано та 
впроваджено спосіб підвищення плодючості бджолиних маток за підгодівлі 
цитратами Ag і Cu, та спосіб стимуляції яйцекладки бджолиних маток.

Основні наукові положення, висновки та одержані результати 
експериментальних досліджень дисертаційної роботи використовуються в 
науковій і практичній роботі Національного наукового центру «Інституї 
бджільництва імені П.І. Прокоповича», Буковинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції, Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН, а також впроваджені у навчальний процес 
Національного університету біоресурсів і природокористування України,



Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, Харківської державної зооветеринарної 
академії, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
Одеського державного аграрного університету.

Таким чином, висновки та рекомендації, представлені в дисертаційній 
роботі, мають значення для науки і практики, їх можна використовувати у 
наукових дослідженнях та навчальному процесі.

Оформлення, обсяг, аналіз змісту і структури дисертаційної роботи 
та її методичне забезпечення. Дисертаційна робота Двилюк Іванни Іванівни 
написана та оформлена відповідно до вимог “Положення...” ДАК МОЇ І 
України, викладено на 231 сторінці комп’ютерного тексту, з яких 161 сторінка 
-  це основна частина. Робота ілюстрована 36 таблицями та 7 рисунками, які 
полегшують сприйняття матеріалу і складається зі вступу, огляду літератури, 
результатів власних досліджень, їх аналізу і узагальнення, висновків і 
пропозицій виробництву, додатків та списку використаних літературних 
джерел.

У вступі дисертантка розкриває сутність наукової задачі та її значення, 
в'язок роботи з науковими програмами, мету, завдання, наукове і практичне 
значення одержаних результатів, їх апробацію (С. 22-27). Визначення мети 
дослідження відповідає науково-практичному значенні актуальності 
поставленої мети. Слід зазначити, що мета і завдання досліджень витікають із 
назви обраної дисертаційної роботи. Наведені у дисертації об’єк ти та методи 
дослідження цілком відповідають основним напрямкам роботи. Отже, 
наведене вище, дозволяє нам оцінити одержані результати експериментальних 
досліджень, основні наукові положення та висновки автора як науково 
обґрунтовані.

Літературний огляд написаний на основі вивчення та аналізу 576 
літературних джерел, з яких 241 латиницею (С. 22-52). У даному розділі 
висвітлені питання щодо: ролі окремих мінеральних елементів у 
життєдіяльності медоносних бджіл; сезонних особливостей розмноження та 
живлення медоносних бджіл; значення ліпідних компонентів природного та 
штучного корму у формуванні бджолиної сім’ї; підгодівлі бджолиних сімей і 
сучасних тенденцій її вдосконалення з використанням нанобіотехнологічпих 
матеріалів; функціонування репродуктивної системи бджолиних маток за 
різного рівня мінерального живлення та сезону року. Аналіз даних літератури 
за обраною темою дисертації здобувачкою проведено фахово і у достатній 
мірі. Аналізується широка інформація про визначення концептуальних 
положень, щодо обраної теми. Розділ закінчується «Висновком до розділу», у 
якому авторка робить короткий аналіз представлених літературних даних по 
темі наукової роботи та окреслює актуальні питання, які на цей час 
залишилися поза увагою дослідників.

Розділ 2 «Матеріали і методи досліджень» повністю відповідає 
основним напрямкам роботи (С. 53-64). Добре продумано та відображено 
науковий пошук здобувачки для досягнення поставленої мети. Дотримуючись 
методичної та логічної послідовності, Іванна Іванівна розробила схему 
проведення експериментальних і клінічних досліджень на медоносних 
бджолах карпатської породи. Для глибокого розкриття фізіолого-біохімічних



процесів в організмі бджіл, здобувачкою проведені фізіологічні (дослідження 
репродуктивної функції бджолиних маток), біохімічні (загальні ліпіди та їх 
окремі фракції, мікроелементи тканин і продукції), морфо-гістологічні 
(дослідження структури яєчників бджолиних маток), фізико-хімічні, 
статистичні (середні величини та їх відхилення, вірогідність міжгрупових 
різниць) дослідження з використанням сучасних методик та новітнього 
обладнання. Дослідження проведені на достатній кількості матеріалу. Автор 
роботи відобразила й навела основні методики проведення дослідів. 
Методичні прийоми та методики, що використовувались, є сучасними та 
дають можливість отримати об'єктивний науковий матеріал. У своїх наукових 
пошуках дисертантка використала класичні та сучасні методики, які 
дозволили досягти поставленої мети та реалізувати основні завдання 
дисертаційної роботи. На сьогоднішній день ці методики достатньо 
апробовані і широко використовуються в наукових дослідженнях. Отже, для 
досліджень застосовані достатньо апробовані методи досліджень. Для 
експериментів використано достатню кількість матеріалу.

Розділ 3. «Результати власних досліджень» включають 10 підрозділів, 
які послідовно розкривають поставлені мету та задачі (С. 65-125). Акцентуємо 
увагу на тому, що експериментальна частина роботи виконана методично 
правильно з використанням адекватних та сучасних методів досліджень. 
Загальний об’єм експериментальних досліджень, детальний аналіз наукової 
літератури з напрямів по обраній тематиці є основою для формулювання 
теоретичних узагальнень у вигляді висновків та пропозицій виробництву..

Підрозділ 3.1. дисертаційної роботи «Життєздатність бджіл та вміст 
мінеральних елементів у їх організмі за підгодівлі препаратом "Шумерське 
срібло"» (С. 65-69). У цьому підрозділі дисертантом, за результатами 
проведених експериментів доведена відсутність токсичного впливу 
згодовування упродовж 10-ти діб медоносним бджолам Шумерського срібла у 
розведеннях 1:100, 1:200, 1:500, а також його коригуючу дію на вміст Ag, Cu, 
Fe, Zn і Co в тканинах організму. Розведення препарату 1:10 
характеризувалося токсичною дією впродовж всього дослідного періоду.

Підрозділ 3.2. дисертаційної роботи «Вміст мінеральних елементів у 
тканинах бджіл та їх продукції за підгодівлі цитратами Ag і Cu у весняний 
період» (С. 70-75). У підрозділі доведена регуляторна роль Ag і Cu цитрату на 
зв’язування води з вуглеводами меду. Показано, що масова частка води у 
відібраних зразках меду була вищою, ніж у контролі, у всіх дослідних групах, 
проте не перевищувала гранично допустимої норми.

Підрозділ 3.3. дисертаційної роботи «Вміст загальних ліпідів та їх класів 
у тканинах і продукції медоносних бджіл за підгодівлі цитратами Ag і Cu у 
весняний період» (С. 76-80). У підрозділі наведено відмінності вмісту 
загальних ліпідів і зміни співвідношення їхніх класів у тканинах цілого 
організму медоносних бджіл за згодовування різної кількості цитратів Ag і Cu.

Підрозділ 3.4. дисертаційної роботи «Репродуктивна здатність 
бджолиних маток за умов підгодівлі цитратами Ag і Cu у весняний період» (С. 
80-84). У підрозділі наведена інформація щодо вірогідних відмінностей 
інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток дослідних груп 
порівняно до рівня її у маток бджолосімей контрольної групи. Серед іншого



встановлено, що підгодівля бджолиних сімей цитратами Ag і Cu стимулює 
репродуктивну функцію бджолиних маток.

Підрозділ 3.5. дисертаційної роботи «Вміст мікроелементів у організмі та 
продукції медоносних бджіл за підгодівлі цитратами Ag і Cu у літньо-осінній 
період» (С. 84-92). У підрозділі описано зміни вмісту мікроелементів в 
організмі бджіл залежно від дози згодовуваних добавок цитратів Ag і Cu. 
Встановлено тканинну специфічність накопичення окремих мікроелементів та 
взаємозв’язок вмісту Купруму в організмі медоносних бджіл з іншими 
мікроелементами -  Fe, Zn, Co, Pb.

Підрозділ 3.6. дисертаційної роботи «Особливості розподілу ліпідних 
компонентів у організмі бджіл за підгодівлі цитратами Ag і Cu у 
літньо-осінній період» (С. 92-97). У підрозділі показано, що згодовування 
бджолам з сиропом цитратів Ag і Cu зумовлює міжгрупові різниці вмісту 
загальних ліпідів і вірогідно виражені зміни співвідношення їхніх класів у 
тканинах організму у літньо-осінній період. Зокрема, доведено, що за 
згодовування цитратів Ag та Cu зростає відносний вміст триацилгліцеролів на 
фоні зниження вмісту вільного холестеролу, моно- та диацилгліцеролів.

Підрозділ 3.7. дисертаційної роботи «Мінеральний склад анатомічних 
відділів тіла та продукції медоносних бджіл за комплексної підгодівлі цитратами 
Ag і Cu у весняний період» (С. 97-105). У підрозділі доведено, що додавання 
цитратів мікроелементів Ag і Cu з цукровим сиропом у підгодівлю бджіл 
впливає на секреторну активність травних залоз у процесі переробки нектару в 
мед. Підтверджено явище антагонізму між Ag і Cu та Zn і Pb.

Підрозділ 3.8. дисертаційної роботи «Особливості метаболізму ліпідів у 
організмі та вміст їх у продукції бджіл за комплексної підгодівлі цитратами Ag 
і Cu у весняний період» (С. 105-111). У підрозділі доведено, що комплексне 
згодовування з цукровим сиропом цитратів Ag і Cu зумовлює різниці вмісту 
загальних ліпідів та співвідношення окремих їх класів у цілому організмі 
медоносних бджіл.

Підрозділ 3.9. дисертаційної роботи «Особливості функціонування 
репродуктивної системи бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Cu у 
весняний період» (С. 111-123). У цьому підрозділі показано, що підгодівля 
бджіл цитратами Ag і Cu стимулює репродуктивну функцію маток. Це 
проявляється збільшенням загальної кількості та середньої маси яєць.

Підрозділ 3.10. дисертаційної роботи «Економічна ефективність 
впровадження результатів досліджень» (С. 123-125). У підрозділі доведено 
зростання рентабельності пасіки в умовах стаціонарного ведення 
бджільництва на 10 % за додаткового введення цитратів Ag і Cu до цукрового 
сиропу.

Важливо зазначити, що дисертантка після кожного підрозділу вказує 
публікації, у яких висвітлені матеріали проведених досліджень, та робить 
аргументовані висновки на основі отриманих результатів. Експериментальна 
частина є добре документованою.

Отже, характеризуючи в цілому розділ власних досліджень, можна 
зробити висновок, що здобувачка одержала результати, які мають наукову та 
практичну цінність.

Розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» викладений на



сторінках 131-157. У цьому розділі дисертантка узагальнює одержані 
результати експериментальних досліджень і дає їх всебічний та глибокий 
аналіз. Представлені авторкою дані є аргументовані та критично співставленій 
і обговоренні з даними інших дослідників, що визначає високий науковий 
рівень аналізу та викладення цих матеріалів.

Дисертаційна робота завершується добре продуманими висновками (С. 
158-160), які у повній мірі відображають результати проведених досліджень, і 
є логічним завершенням наукової роботи. Сформульовані висновки базуються 
на використанні сучасних інформативних і чутливих методів досліджень та 
професійній інтерпретації отриманих даних що дозволяє їх оцінити, як 
науково вірогідні.

Відповідність змісту автореферату основним положенням
дисертації. Автореферат у достатньому обсязі відображає основні положення 
дисертаційної роботи. Результати досліджень, основні положення, пропозиції 
виробництву є ідентичними в дисертації та авторефераті.

Публікації результатів досліджень. Основні положення дисертаційної 
роботи й отримані результати досліджень висвітлені у 28 публікаціях, із них 
15 статей, вміщених у фахових наукових виданнях, з них 7 включено до 
міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття апробаційного характеру, 1 
методичні рекомендації, 2 патенти на корисну модель, а також 9 тез. З цього 
можна зробити висновок, що як у нашій країні, так і за кордоном науковці у 
достатній мірі ознайомлені з результатами досліджень здобувачки.

Необхідно зазначити, що науковий, об'єктивний виклад гармонійно 
пов'язаний із суб'єктивним ставленням до них із боку авторки дисертації. 
Здійснюючи позитивну оцінку рецензованої роботи слід відмітити, що 
принципових зауважень до змісту дисертації немає. Однак, поряд з 
аргументованими беззаперечними положеннями трапляються твердження, які 
потребують на захисті дисертації додаткового уточнення.

На основі теоретичних обґрунтувань та проведених Вами узагальнень 
дайте відповідь на такі дискусійні запитання:

-  чим можна пояснити відмінності впливу цитратів Ag і Cu на вміст 
різних класів ліпідів у тканинах бджіл у весняний та літньо-осінній період?

-  як Ви можете пояснити достовірний вплив цитратів Ag і Cu на 
показник pH меду?

-  бажано було б пояснити механізм зменшення кількості важких 
металів у гомогенаті голови бджіл за задавання цитратів Ag і Cu.

Оцінюючи дисертаційний матеріал в цілому позитивно, необхідно 
висловити окремі зауваження і побажання, що виникли в процесі аналізу 
дисертації:

-  У анотації та висновках роботи не бажано використовувати 
скорочення, зокрема НЕЖК, краще повністю -  неетерифіковані жирні 
кислоти;

-  У переліку умовних позначень (С. 21) представлені не всі скорочення, 
зокрема К і Д (таб. 3.34.; С. 114);



-  У вступі (С. 22) порушено порядок згадування цитованих праць: [319, 
429, 298], а потрібно [298, 319, 429];

-  У пункті «Обсяг і структура дисертації» наведено, що робота містить 
7 рисунків, однак їх 9;

-  У одних випадках авторка по тексту роботи вживає назви елементів 
символами -  Cu, Zn і тд. , а у інших словами -  Купрум, Цинк і т.д. Бажано це 
робити однотипно;

-  У підрозділі 2.2 «Основні методи дослідження» занадто детально 
представлені методики досліджень. Достатньо навести принцип методу, 
автора і посилання;

-  У пункті «Статистичний аналіз результатів досліджень» потрібно 
вказати якою версією програми Statystica користувалась авторка для обробки 
даних, так, як їх є 12.

-  Вірогідні різниці у таблицях бажано відмічати у примітці під кожною 
таблицею де вони представлені, а не лише один раз у табл. 3.2. (С. 68), так 
само і у рисунках відсутня примітка (рис. 3.2.; С. 71);

-  «Список використаних джерел літератури» побудовано у 
алфавітному порядку, однак спочатку йдуть зарубіжні видання, а потім 
вітчизняні. Має бути навпаки;

Але, незважаючи на дрібні огріхи, недогляди при друкуванні цієї 
наукової роботи, дисертація справила глибоке наукове враження. Наявні 
окремі зауваження не є принциповими і не зменшують наукової цінності та 
проблемного значення виконаної роботи. Вони не знижують актуальність, 
наукову новизну та практичну значимість дисертаційної роботи. 
Сподіваємось, що висловлена оцінка та зауваження сприятимуть подальшому 
вдосконаленню дисертантки. Загалом вважаємо, що авторка дисертаційної 
роботи внесла істотний внесок у вирішення масштабної господарської задачі, 
розробила нові теоретичні підходи й трактування цілого напряму в галузі 
науки - фізіологія людини і тварин.

В цілому дисертаційна робота Двилюк Іванни Іванівни є самостійною 
завершеною науково-дослідною працею. В ній подані нові наукові дані щодо 
фізіологічних та біохімічних особливостей впливу цитратів Ag і Cu на рівень 
мінеральних і ліпідних компонентів живлення у тканинах різних анатомічних 
відділів і всього організму та продукції бджіл. Проведені усесторонні 
експериментальні дані відкривають можливість розробити способи 
підвищення репродуктивної функції бджолиних маток. Запропоновані 
автором дисертації основні наукові положення та висновки вірогідні, 
достатньо обґрунтовані і повністю відповідають завданням дослідження.

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Двилюк Іванни Іванівни «Фізіолого-біохімічні 

процеси в організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за 
підгодівлі цитратами Ag і Си» є досконала за формою, змістовна і несе сучасні 
досягнення сільськогосподарської науки. Важливо відмітити, що дисертація 
акуратно оформлена. Мова дисертації точна й виразна, вона легко й швидко 
читається. Дана робота є закінченою науковою працею, яка вносить вагомий 
науковий доробок у такі науки як фізіологія і біохімія. Згадана вище наукова



праця має значне теоретичне та практичне значення. Наукова новизна і 
практична значущість роботи, що рецензувалась, вказує на великий обсяг 
зусиль дисертантки, спрямованих на розробку та впровадження у практику. 
Дисертаційна робота є новим і перспективним напрямком у сільському 
господарстві, зокрема бджільництві. У дисертації добре висвітлено характер 
вибраної теми, принципи наукового вирішення поставлених завдань, 
використані сучасні методи досліджень та отримані нові дані в експериментах 
на бджолах і їх продукції. Аналіз матеріалів дисертації дав можливість 
зробити висновок, що дисертантка за вибором теми, методичного рівня, 
аналізу літературних джерел і результатів досліджень, висновків та 
практичних рекомендацій проявила себе кваліфікованим, ерудовани.м 
науковцем, який може ставити та самостійно вирішувати наукові завдання.

Вважаю, що дисертаційна робота «Фізіолого-біохімічні процеси в 
організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за підгодівлі 
цитратами Ag і Си» за актуальністю, обсягом, структурою, методичним 
рівнем та значимістю отриманих результатів, достатньою їх апробацією 
цілком відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», а 
її авторка Двилюк Іванна Іванівна, враховуючи належний рівень її теоретичної 
підготовки, особистий внесок у вирішення конкретного наукового завдання, 
обізнаність із результатами наукових досліджень інших учених за обраним 
науковим напрямом та критичного порівняння їх з результатами власних 
наукових досліджень заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія 
людини і тварин.
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