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Актуальність обраної теми. Під час забезпечення українського ринку 

м’ясом і м’ясопродуктами є досить актуальне питання щодо здійснення 

ризик орієнтованого контролю їх безпечності та окремих показників якості, 

яке стоїть перед фахівцями Держпродспоживслужби. Виробництво свинини 

– одна із найперспективніших харчових галузей України. Завдяки поживній 

цінності, як джерела надходження повноцінних білків, мінеральних речовин, 

насичених і поліненасичених жирних кислот, вітамінів, свинина є 

пріоритетною у харчовому раціоні споживачів. Проблемним питання за 

виробництва свинини є застосування різноманітних протеїново-вітамінних 

добавок, преміксів. Проте, важливу роль для організму свиней відіграють 

антиоксидантні комплекси, які включають вітаміни А, Е, селен. 

Отже, актуальним є питання щодо отримання безпечної і якісної 

свинини за застосування натуральних кормових добавок на основі 

водоростей зі значною частиною Омега-3 поліненасичених жирних кислот, 

що мають позитивний вплив на харчову цінність м’яса. Тому, здобувачем 

постало питання дослідити вплив даних кормових добавок на показники 

безпечності та якості свинини. 

Метою дисертаційної роботи було дослідити показники якості та 

безпечності м’яса свиней за застосування у годівлі молодняку свиней 

кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс. 

Здобувач Ткачик Л. В. використала достатню кількість матеріалу для 

кандидатської дисертації, водночас застосовано як класичні, так і сучасні 

методи досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем вперше 

зроблено науково-практичне обґрунтування безпечності та якості м’яса за 

застосування у годівлі свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс, що 

містять натуральні компоненти. 

Автором вперше встановлено, що застосування кормової добавки  

LG-MAX, як окремо, так і з Сел-Плекс впливає на зниження у сироватці 

крові свиней концентрації холестеролу та підвищення рівня кальцію, феруму 

і магнію. 



Дисертанткою вперше встановлено, що згодовування свиням кормової 

добавки LG-MAX 2,0 г/добу призводить до збільшення маси тіла свиней, 

абсолютного, відносного та середньодобового приростів, забійної маси, 

довжини туші, площі «м’язового вічка». Товщина шпику збільшується за 

згодовування кормової добавки LG-MAX 4,0 г/добу та LG-MAX 2,0 г/добу 

разом із Сел-Плекс. 

Також здобувачем доведено, що застосування кормової добавки  

LG-MAX 2,0 г/добу у раціонах годівлі свиней поліпшує якісні показники 

м’яса та бульйону, отримані за дегустаційною оцінкою. Виявлено, що за 

згодовування свиням кормової добавки LG-MAX 4,0 г/добу зменшується 

вміст вологи (на 6,45 %), збільшується вміст сухої речовини (на 8,9 %), 

протеїну (на 9,0 %) та жиру –на 35 %; LG-MAX 2,0 г/добу – жиру (на 13,8 %); 

LG-MAX 2,0 г/добу і Сел-Плекс – протеїну (на 9,7 %) та жиру (на 14,8 %). 

Встановлено, що за згодовування свиням цих кормових добавок збільшується 

сумарна кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3 у свинині  

(на 0,12 % – LG-MAX 2,0 г/добу, на 0,25 % – а LG-MAX 4,0 г/добу та на  

0,1 % – LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс) за одночасного зменшення 

співвідношення поліненасичених жирних кислот Омега-6/Омега-3. 

Підтверджено також дослідженнями здобувача, що застосування кормових 

добавок у годівлі молодняку свиней не має токсичної дії на культуру 

інфузорій Tetraсhуmena pуriformis і сприяє зниженню їх загибелі. 

Здобувач за проведення мікроскопічних досліджень печінки свиней, 

яким згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу, виявила зернисту і 

жирову інфільтративну дистрофію та гіперемію судин всередині  

часточки, а у свиней, яким згодовували LG-MAX 2,0 г/добу разом із  

Сел-плекс – лімфогістіоцитарну інфільтрацію строми. Виявлені ознаки 

дистрофії за згодовування кормової добавки LG-MAX 2,0 г/добу не вказують 

на наявність розвитку генералізованого патологічного процесу. 

Крім цього, актуальність обраної теми дисертаційної роботи  

Ткачик Л. В. підтверджується науково-дослідною ініціативною  

темою: «Науково-практичне обґрунтування критеріїв якості та безпечності 

харчових продуктів, отриманих за різними технологіями ведення 

тваринництва» (номер державної реєстрації 0115U003299, 2014–2019 рр., 

(продовжена до 2024 р.) в НУБіП України. 

Практичне значення одержаних результатів. Здобувач на основі 

результатів досліджень розробила науково-практичні рекомендації на тему: 

«Застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс за виробництва 

свинини», що затверджені Науково-технічною радою Науково-дослідного 

інституту здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 

27.05.2020 року). Отримані результати досліджень впроваджені у  

діяльність ТОВ «Пайовик-С» Переяслав-Хмельницького району, «Апіс-М»,  



«Агродар-Інвест» Білоцерківського району, та навчальний процес Сумського 

національного аграрного університету і Харківської державної 

зооветеринарної академії, що підтверджено актами впровадження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Дисертаційна робота Ткачик Л. В. базується на фактичному 

матеріалі, який отримано в результаті методично правильно проведених 

досліджень, а отримані результати оброблено статистично та підтверджена їх 

достовірність. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується високим методичним рівнем поставлених експериментів, 

логічністю та послідовністю їх виконання, відповідністю методів досліджень 

до поставленої мети і завдань, та високим ступенем достовірності отриманих 

результатів. 

Результати досліджень здобувача Ткачик Л. В. апробовані на 

міжнародних науково-практичних конференціях, міжнародних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів, 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Основні положення дисертації і результати досліджень викладені в 

необхідному обсязі у 11 наукових працях, з яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних,4 тези наукових доповідей та 1 науково-практична рекомендація. 

Отже, результати досліджень достатньо висвітлені в наукових працях, 

що вказують на наукову новизну та практичне застосування цих даних в 

практичній роботі фахівців ветеринарної медицини. 

Достовірність наукових досліджень. У дисертаційній роботі 

теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено необхідність 

визначення показників безпечності та якості м’яса за застосування у годівлі 

молодняку свиней різних доз кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс, 

виходячи з результатів комплексного дослідження, яке полягає у аналізі 

морфологічних і біохімічних показників крові, продуктивності та забійних 

показників, і наданні післязабійної оцінки туш, органолептичної оцінки 

м’яса, проведенні мікроскопії мазків-відбитків і дослідженні біохімічних 

показників свинини, хімічного та жирнокислотного складу м’язової тканини, 

якості підшкірного жиру свиней, мікробіологічних показників, і наданні 

токсико-біологічної оцінки свинини, та проведення гістологічного 

дослідження печінки свиней. 

За результатами досліджень здобувачем виявлено, що за застосування у 

годівлі свиней кормових добавок LG-MAX 2,0 г/добу, 4,0 г/добу та 2,0 г/добу 

разом із Сел-Плекс морфологічні та біохімічні показники крові свиней 

дослідних груп, порівняно з контрольною, знаходилися у фізіологічних 

межах, відповідно віку тварин, а також призвело, порівняно з контролем, у 

кінці досліду (155 доба), відповідно до збільшення живої маси свиней на 



4,92 % (р≤0,001), на 14,95 % (р≤0,001), і на 7,79 % (р≤0,001); абсолютного 

приросту на 5,47 % (р≤0,001), на 17,05 % (р≤0,001), і на 8,50 % (р≤0,001); 

відносного приросту – на 0,97 %, на 5,06 %, 

Загальна дегустаційна оцінка м’яса (23,83±0,31 балів) і бульйону 

(23,90±0,24 балів) від дослідної групи свиней, яким згодовували кормову 

добавку LG-MAX 2,0 г/добу, була вище, ніж у контролі (22,33±0,38 балів). 

Разом із тим, показник смаку м’яса у цій групі був достовірно більшим на 

13,95 % (р<0,01), порівняно з показником у контролі. Достовірно 

встановлено, що за мікроскопічними і біохімічними показниками свинина від 

дослідних і контрольної груп свиней відповідала вимогам чинних 

нормативних документів щодо свіжого м’яса, отриманого від здорових 

тварин. У хімічному складі м’яса свиней дослідних груп, порівняно з м’ясом 

контрольної групи свиней, визначено зниження вологи: на 6,45 % (p<0,05) і 

збільшення вмісту жиру на 13,8 % (p≤0,01) – у м’ясі свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу; збільшення сухої 

речовини на 8,9 % (p≤0,05), протеїну на 9,0 % (p≤0,001) і жиру на 35 % 

(p≤0,001) – у м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 

4,0 г/добу та протеїну на 9,7 % (p≤0,001) і жиру на 14,8 %(p≤0,01) – у м’ясі 

свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-

Плекс. У м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 

4,0 г/добу сумарна кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3 була 

вищою на 0,13 %, ніж у м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-

MAX 2,0 г/добу, що призвело до зменшення співвідношення 

поліненасичених жирних кислот(Омега-6/Омега-3) на 5,59 % і на 2,92 %, 

відповідно. Фізико-хімічні показники підшкірного жиру свиней відповідали 

вимогам нормативних документів, включаючи вірогідне збільшення 

пероксидного числа жиру на 33,3 % (p≤0,01) дослідної групи свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу. 

Дослідженнями Ткачик Л. В. встановлено, що вміст МАФАнМ у м’ясі 

свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу є достовірно 

меншим на 73,1 % (р<0,001), а в м’ясі свиней, яким згодовували кормову 

добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс – на 71,6 % (р<0,001), 

порівняно з показником у контролі. За токсико-біологічною оцінкою 

встановлено, що загибель інфузорій Tetraсhуmena pуriformis становить в 

межах 0,22–0,38 %, а щільний їх ріст – в межах 99,50 – 99,78 %, що свідчило 

про відсутність токсичної дії препарату на м’ясо свиней дослідних груп. 

Здобувачем проведені гістологічні дослідження печінки свиней за 

згодовування кормової добавки LG-MAX 2,0 г/добу – наявність поодиноких 

дистрофічних процесів у гепатоцитах; LG-MAX 4,0 г/добу – наявність 

зернистої і жирової інфільтративної дистрофії та гіперемії судин всередині 

часточки; LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс – слабковиражена 

лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. 



Отримані результати досліджень Ткачик Л. В. є достовірними, що 

підтверджується цифровими даними, їх статистичною обробкою, аналізом та 

обговоренням. 

Обсяг і структура роботи та її методичний рівень. Дисертаційна 

робота оформлена згідно рекомендованої структури і об’єму. Викладена на 

178 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 18 таблицями та 8 рисунками. 

Робота складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів та 

методів досліджень, результатів власних досліджень та аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел, який містить 245 найменувань, з них 67 – 

латиницею, а також додатків. 

Після аналізу структури дисертації можливо зробити висновок, що вона 

містить розділи, передбачені вимогами п.11 «Порядку присудження наукових 

ступенів» ДАК України. Зокрема, у вступі чітко і грамотно описано питання 

мети і завдань досліджень, об’єкт і предмет досліджень, наукова новизна і 

практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, 

публікації автора. Слід зазначити, що рецензована нами робота має чітку 

схему і виконана послідовно. 

Розділ 1 «Огляд літератури» – викладено на 25 сторінках (с. 27–51) та 

містить 5 підрозділів. У цьому розділі здобувач наводить сучасні літературні 

дані стосовно: порівняння законодавчої бази України з вимогами 

Європейського Союзу щодо безпечності та якості м’яса свинини; динаміки 

біохімічних показників сироватки крові свиней за застосування у годівлі 

кормових добавок із вмістом ПНЖК та селену; впливу різних чинників на 

хімічний склад м’яса; застосування кормових добавок із вмістом жирних 

кислот у годівлі свиней; відгодівельних та якісних показників м’яса свиней за 

застосування кормових добавок із вмістом жирних кислот. 

Таким чином, з огляду літератури слідує, що застосування кормових 

добавок із вмістом жирних кислот, зокрема ПНЖК для годівлі 

сільськогосподарських тварин широко використовується виробниками у 

всьому світі. У ряді наукових публікацій вказується на їх позитивний вплив 

для організму свиней та якість харчових продуктів. Натомість, є ряд 

невивчених проблемних питань, пов’язаних із підбором оптимального вмісту 

жирних кислот у раціонах годівлі свиней та їх впливу на якість, та 

безпечність свинини. 

Саме тому здобувач, формулюючи актуальність і новизну роботи, 

зуміла розібратися в усіх складнощах згаданої вище проблеми. Необхідно 

відмітити, що здобувач добре володіє матеріалом, у завданнях виділяє ті 

питання, які потребують додаткового дослідження і наукового доповнення. 

Отже, огляд літератури викладений на достатньому науковому та 

методичному рівнях.  

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» – викладено на 6 



сторінках (с. 52–57), в яких відображено вибір напрямків досліджень, 

матеріал та етапи проведення досліджень, а також методів досліджень 

(морфологічних показників крові свиней, органолептичних, 

мікробіологічних, біохімічних, хімічних, фізичних, токсикологічних, 

гістологічних). 

У даному розділі автором викладено обґрунтовані шляхи до досягнення 

поставленої мети. Експериментальна частина дисертаційної роботи 

виконувалась впродовж 2014–2020 рр. на кафедрі ветеринарної гігієни імені 

професора А. К. Скороходька НУБіП України. Окремі дослідження були 

виконані у лабораторії хіміко-токсикологічного відділу та відділі 

мікробіологічних досліджень Державного НДІ з лабораторної діагностики та 

ветсанекспертизи, м. Києва; на кафедрі анатомії, гістології і патоморфології 

тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка НУБіП України, м. Київ та Українській 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК, смт. Чабани. 

Дотримуючись методичної і логічної послідовності, здобувач 

розробила схему проведення експериментальних лабораторних досліджень, 

що містить шість етапів. Для виконання роботи автор використала новітню 

апаратуру та сертифіковане обладнання, сучасні та класичні методи 

лабораторних досліджень, які уміло поєднала із проведенням експериментів. 

За значного об’єму досліджень здобувач виконала поставлені задачі, 

внаслідок чого зробила науково-обґрунтовані висновки та розробила 

пропозиції для виробництва. 

Розділ 3 «Результати власних досліджень» − матеріали даного розділу 

викладено 43 сторінках (с. 58–100). У цьому розділі наведена реалізація 

поставлених задач, а саме: 

− проведені дослідження щодо встановлення морфологічних та 

біохімічних показників крові свиней за застосування кормової добавки LG-

MAX, 2,0 г/добу, LG-MAX, 4,0 г/добу, LG-MAX, 2,  г/добу і Сел-Плекс. За 

застосування у годівлі свиней цих кормової добавок кількість еритроцитів і 

лейкоцитів у крові свиней дослідних груп, порівняно з контрольною 

знаходилися у фізіологічних межах відповідно віку. Встановлено достовірне 

збільшення живої маси свиней, абсолютного, відносного та середньодобових 

приростів, забійної маси, довжини туші, площі «м’язового вічка» та товщини 

шпику і зменшення вологи у м’ясі, збільшення вмісту сухої речовини із 

одночасним збільшенням вмісту жиру та протеїну. 

− за проведеної ветеринарно-санітарної оцінки м’яса при 

згодовуванні свиней кормовими добавками LG-MAX, 2,0 г/добу, LG-MAX, 

4,0 г/добу, LG-MAX, 2,0 г/добу і Сел-Плекс були встановлені добрі 

органолептичні показники, що відповідали свіжому ступеню та отриманого 

від здорових тварин. Також у досліджуваних групах мікроскопічні показники 

в межах від 2 до 4 мікроорганізмів, вміст летких жирних кислот в межах 

1,31±0,03 – 1, 54±0,11 мг КОН, вміст аміно-аміачного нітрогену в межах 



0,89±0,06 – 1,00±0,04 мг, величини рН м’ясо-водної витяжки в межах 

5,78±0,08 – 5,94±0,04, негативній реакції з купруму сульфатом щодо 

утворення пептидів, поліпептидів вказували на доброякісність (свіжу 

ступінь) свинини, а позитивна реакція на пероксидазу – на те, що м’ясо 

отримано від здорових тварин. За дегустаційної оцінки, показник смаку м’яса 

у групі Д1 був достовірно більшим на 13,95% (р<0,01), порівняно з 

показником у контролі. Однак, за рештою дегустаційних показників свинини 

(у групі Д1) прослідковується тенденція до збільшення порівняно з 

контролем. Показник запаху бульйону у групі Д2 був достовірно меншим на 

20,8 % (р<0,01), а смаку, у групі Д3 – на 21,74 % (р<0,05), порівняно з 

показниками у контролі. 

− хімічні показники теж різнилися між собою у дослідних групах 

свинини. Так показник вмісту вологи у дослідній групі Д2 був достовірно 

меншим на 6,45 % (p<0,05), порівняно з показником у контрольній групі, а 

показник вмісту сухої речовини був достовірно більшим на 8,9 % (p<0,05), 

вміст протеїну – на 9,0 % (p<0,001) і жиру на 35 % (p<0,001), порівняно з 

даними показниками в контрольній групі. У дослідній групі Д3 показник 

вміст протеїну був достовірно більшим на 9,7 % (p<0,001), а жиру на 14,8 % 

(p<0,01), порівняно з такими в контрольній групі. У свинині дослідної групи 

Д1 показник вмісту жиру був достовірно більшим на 13,8 % (p<0,01), 

порівняно з таким у контрольній групі. Спостерігається тенденція до 

зменшення вологи, збільшення сухої речовини, золи, протеїну та жиру в 

свинині дослідних груп порівняно з контрольною. 

− у зразках свинини дослідних груп, що отримували дану кормову 

добавку до основного раціону годівлі, зростала кількість Омега-3 ПНЖК, 

відповідно на 0,12 % (Д1) та на 0,25 % (Д2), порівняно з контролем. У групі Д2 

сумарний вміст Омега-3 ПНЖК був на 0,13 % більше ніж у Д1. Це призвело 

до зменшення співвідношення ПНЖК (Омега-6 до Омега-3) порівняно з 

контролем, відповідно на 2,92 % (Д1) та на 5,59 % (Д2). 

− фізико-хімічні показники підшкірного жиру свиней відповідали 

вимогам нормативних документів щодо свіжого ступеня продукту. Проте, 

показник пероксидного числа у підшкірному жирі свиней групи Д2 був 

достовірно більшим на 33,3 % (p<0,01) порівняно з контролем. За рештою 

фізико-хімічних показників (кислотним та йодним числами) підшкірного 

жиру свиней дослідних груп порівняно з контролем статистично значимої 

різниці не встановлено. Тому необхідно зазначити, що кормові добавки 

LG-MAX і Сел-Плекс не мають суттєвого впливу на показники якості 

підшкірного жиру свиней дослідних груп. 

− показник вмісту МАФАнМ у свинині групи Д1 був достовірно 

меншим на 73,1 % (р<0,001), Д3 – на 71,6 % (р<0,001), порівняно з 

показником у контрольній групі, а у свинині групи Д2 не встановили 

статистично значимої різниці порівняно з таким у контролі. У свинині всіх 



дослідних груп не було виявлено колі-формні бактерії, патогенні 

мікроорганізми, коагулазо-позитивні стафілококи та Listeria monocytogenus. 

− за результатами досліджень встановлено, що застосування 

натуральних кормових добавок LG-MAX у дозі 2,0 г/добу і Сел-Плекс+LG-

MAX – 2,0 г/добу сприяло зменшенню вмісту МАФАнМ. 

− здобувачем проведено токсико-біологічну оцінку свинини 

експрес-методом з використанням інфузорій Tetraсhуmena pуriformis та 

встановлено як у дослідних, так і у контрольній групах свиней загибель від 

0,22 % до 0,38 % інфузорій та щільний ріст від 99,50 % до 99,78 % інфузорій. 

Це свідчило про відсутність токсичної дії органічних кормових добавок на 

м’ясо. У свинині усіх дослідних груп свиней встановлений найменший 

відсоток загиблих інфузорій, порівняно з контролем від (0,90±0,10)×103 до 

(1,50±0,13)×103. 

− за гістологічного дослідження печінки свиней за застосування 

кормової добавки LG-MAX у дозі 2,0 г/добу здобувачем було встановлено 

незначні дистрофічні процеси у гепатоцитах; за застосування кормової 

добавки LG-MAX у дозі 4,0 г/добу – зерниста і жирова інфільтративна 

дистрофія та гіперемія судин всередині часточки у гепатоцитах печінки; за 

застосування кормової добавки LG-MAX+Сел-Плекс у дозі 2,0 г/добу – 

лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. 

Необхідно зазначити, що здобувач Ткачик Л. В. обґрунтувала в 

повному обсязі доцільність застосування комплексного дослідження 

показників безпечності та якості свинини за застосування у годівлі 

молодняку свиней різних дох кормових добавок LG-MAX, 2,0 г/добу, LG-

MAX, 4,0 г/добу, LG-MAX, 2,0 г/добу і Сел-Плекс. 

Розділ 4 «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» викладено 

на 29 сторінках (с. 101–129). У цьому розділі здобувачем проведено аналіз 

одержаних результати власних досліджень та їх узагальнення і порівняння з 

іншими дослідниками, що займалися проблемами використання кормових 

добавок під час відгодівлі свиней з метою покращення безпечності та якості 

вихідної м’ясної сировини. 

У даному розділі здобувач досить професійно, грамотно проводить 

логічно побудований аналіз і обговорення, що характеризує здобувача як 

всебічно підготовленого і ерудованого науковця. 

Експериментальні дані, що проаналізовані у попередньому розділі 

узагальнені автором у розділі «Висновки». Одинадцять висновків, які 

логічно випливають із поставленої мети і завдань проведених здобувачем 

досліджень. 

У «Пропозиціях виробництву» здобувачем пропонуються до 

впровадження у практику операторам ринку вирощування свиней, фахівцям 

ветеринарної медицини, науковцям, а також здобувачам освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальностями 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 



експертиза» і 211 «Ветеринарна медицина» та слухачам післядипломного 

навчання отриманих результатів за використання науково-практичних 

рекомендацій «Застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс за 

виробництва свинини» 

Дисертантка пропонує застосовувати у годівлі свиней кормову добавку 

LG-MAX (2,0 г/добу), спираючись на отримані результати дослідження щодо 

збільшення продуктивності, відгодівельних показників свиней, поліпшення 

органолептичних, мікробіологічних показників і відсутності токсичності 

свинини, та наявності вмісту в м’ясі свиней поліненасичених жирних кислот 

Омега-3 у більшій кількості, ніж Омега-6. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Зміст автореферату ідентичний дисертації, у достатньому обсязі 

відображає основні положення дисертаційної роботи. Наукові положення, 

висновки, пропозиції виробництву у дисертації та авторефераті є 

ідентичними. 

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 дисертанта. Аналіз дисертаційної роботи і 

автореферату свідчить, що дисертант Ткачик Л. В. теоретично добре 

підготовлена до виконання наукової роботи. 

Особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у 

вирішенні конкретного наукового завдання. Автор дисертації Ткачик 

Людмила Віталіївна самостійно виконала, проаналізувала та узагальнила 

весь обсяг експериментальних досліджень, включаючи формулювання 

мети, основних етапів досліджень, пошук та аналіз літератури, організацію 

дослідів і проведення всіх видів досліджень, включаючи інтерпретацію 

одержаних результатів і викладення висновків. 

Обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень 

інших учених за обраною темою дисертації та порівняння цих 

результатів із результатами наукових досліджень здобувача.  

Здобувач достатньо обізнана з результатами наукових досліджень інших 

науковців за даною темою дисертації. Здобувач провела обґрунтоване 

порівняння даних, отриманих в експериментах, 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 біотичної експертизи дисертаційних 

досліджень для здобувачів наукових ступенів із медичних, біологічних і 

ветеринарних наук». Констатуємо, що після аналізу доступного нам 

матеріалу грубого поводження з тваринами не виявлено і збережено 



елементи біоетики. Усі проведені дослідження відповідають вимогам 

Європейської спільноти. 

 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації 

 

У дисертаційній роботі Ткачик Л. В. логічно і послідовно виклала мету, 

завдання та результати власних досліджень. Поряд із аргументованими та 

безперечними положеннями хотілося б з’ясувати деякі питання, які 

потребують додаткового уточнення під час захисту дисертаційної роботи, а 

саме: 

1. У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» бажано було б шість 

етапів наукових досліджень подати схематично. 

2. У розділі 3, підрозділі 3.1.1 «Аналіз кількості еритроцитів і 

лейкоцитів у крові свиней», у назвах таблиць 3.1, 3.2, 3.3. щодо 

морфологічних показників крові свиней за застосування кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс викласти відповідно «...2,0 г/добу; ...4,0 г/добу...», а не 

«...(2,0) гр, (4,0) гр, (2,0) гр...». 

3. Вкажіть чим Ви аргументуєте збільшення пероксидного числа 

підшкірного жиру на 33,3 % у дослідній групі свиней, яким згодовували 

кормову добавку LG-MAX у дозі 4,0 г/добу? 

4. У другій «Пропозиції виробництву» Вами вказано, що має місце 

наявність вмісту в м’ясі свиней поліненасичених жирних кислот Омега-3 у 

більшій кількості, ніж Омега-6. Прошу надати роз’яснення щодо цієї 

кількості та пояснити механізм дії метаболітів Омега-3 і Омега-6 жирних 

кислот в організмі. 

Вище вказані зауваження не принципові та суттєво не знижують 

науковий рівень виконаної роботи, не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи. 

Висновок 

 

Дисертаційна робота Ткачик Людмили Віталіївни на тему: «Якість 

та безпечність м’яса свиней за застосування натуральних кормових 

добавок із вмістом Омега-3 жирних кислот і селену», є досконала за 

формою, змістовна і несе сучасні досягнення ветеринарної медицини. Згадана 

вище наукова праця має значне теоретичне та практичне значення. У 

дисертації добре висвітлено характер обраної теми, принципи наукового 

вирішення поставлених завдань, використані сучасні методи досліджень. 

Аналіз матеріалів дисертаційної роботи надав можливість нам зробити 

висновок, що здобувач проявила себе кваліфікованим вченим, який може 

ставити та самостійно вирішувати наукові проблеми. 

Враховуючи актуальність теми, обсяг досліджень та їх достатньо 

високий методичний рівень, наукову новизну, теоретичну й практичну 



 


