
Відгук
на дисертаційну роботу Скальчука Віталія Володимировича на тему: 

«Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, 
лікування)» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук по спеціальності 16.00.11 — паразитологія.

Актуальність теми. Еймеріоз та криптоспоридіоз це паразитарні хвороби 
тварин, спричинені найпростішими, завжди були і залишаються актуальним 
питанням для фахівців ветеринарної медицини. Багато дослідників 
стверджують, що ці паразитоценози посідають перше місце в період 
постнатального розвитку телят та завдають значних економічних збитків 
тваринницьким господарствам. У телят уражених еймеріями і 
криптоспоридіями відмічається запалення тонких і особливо товстих кишок, 
значна втрата крові та сильна дегідратації організму, анемія, гіпопротеінемієя, 
виснаження та їх загибель. Зарубіжні автори встановили, що ураження 
молодняка на окремій фермі може мати характер генералізованої або локальної 
епізоотії, а загибель телят досягати 18-20 %. Для таких епізоотій характерна 
певна сезонність, де пік інвазії проявляється у теплу пору року за умови 
наявності імунодефіцитного стану в організмі тварин.

Для лікування телят за змішаних інвазій, що спричиняються найпростішими, 
на ринку зареєстровано чимало специфічних засобів, але їх застосування не 
завжди дає бажаний ефект, особливо при еймеріозі і криптоспоридіозі. Тому, 
одним із важливих критеріїв оцінки сучасних протипаразитарних препаратів є 
їх властивість не викликати у найпростіших звикання за тривалого 
використання. Ооцисти еймерій і криптоспоридій є відносно стійкими до 
більшості високоефективних дезінфектантів, у тому числі і, хлорвмісних.

Не зважаючи на проведені окремі наукові дослідження, еймеріоз і 
криптоспоридіоз телят і нині не втрачає своєї актуальності.
Не в повній мірі встановлено поширення змішаного перебігу еймеріозу і 
криптоспоридіозу телят, вікова і сезонна динаміка інвазій, особливості 
патогенезу, ефективність лікувальних препаратів і дезінвазійних засобів у 
господарствах південних областей України.
Опонована дисертаційна робота була присвячена науковим дослідженям з 
вивчення криптоспоридіозу і еймеріозу, а також пошуку нових, більш 
ефективних лікувальних препаратів і засобів дезінвазії.
Дисертаційна робота - частина науково-дослідної роботи кафедри епізоотології 
та паразитології факультету ветеринарної медицини Одеського державного 
аграрного університету. «Вивчити епізоотологічні закономірності перебігу та 
окремі питання патогенезу паразитарних хвороб тварин і птиці в господарствах 
Півдня України» (номер державної реєстрації 0115U004787, 2015-2020 рр.). 
Основна мета виконаної дисертаційної роботи полягала у вивченні поширення 
змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят в умовах господарств 
південних областей України, дослідити патогенез та визначити ефективність 
лікувальних препаратів і дезінвазійних засобів.



Наукова новизна одержаних результатів дисертантом опрелюднено нові дані 
щодо поширення змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу в 
залежності від системи утримання телят у господарствах Одеської та 
Вінницької областей України. У господарствах на півдні Одеської області 
реєструється криптоспоридіоз, екстенсивність інвазії (ЕІ) становить 60,9 %.

Ним встановлено, що на півночі Одеської і у Вінницькій областях у телят 
домінує криптоспоридіоз, екстенсивність інвазії становить 30,5 % та змішаний 
перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу, ЕІ - 29,3 %. Автором було доведено, що 
за гуртового утримання телят домінує змішаний перебіг еймеріозу і 
криптоспоридіозу (ЕІ — 44,6 %), а за утримання телят в індивідуальних 
будиночках -  криптоспоридіоз (ЕІ -  55,7 %).
Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу зареєстровано у телят 46-60- 
добового віку з найвищою (ЕІ -  50 %).

Автором розроблено препарат ампролев-плюс та визначено параметри 
гострої токсичності на білих мишах та з’ясовано зміни морфологічних, 
біохімічних та імунологічних показників крові телят за змішаного перебігу. 
Отримано нові дані щодо ефективності та впливу на організм телят 
бровітакокциду, де за еймеріозу (ЕЕ - 100 %, криптоспоридіозу - 80 %), а 
ампролев-плюс за криптоспоридіозу -  100 %, еймеріозу -  90 %. Визначено in 
vitro дезінвазійну ефективність бі-дез та бровадез-плюс на процес споруляції 
ооцист еймерій телят.

Наукову новизну проведених досліджень підтверджено деклараційним 
патентом України на корисну модель «Препарат для лікування еймеріозу та 
криптоспоридіозу тварин Ампролев-плюс», № 119843, 2017, Україна.

4. Ступінь обґрунтованості і вірогідності наукових положень, висновків 
і пропозицій здобувана, узагальнених в дисертації.

Аналіз матеріалів дисертаційної роботи показав, що представлені у ній 
наукові положення, висновки і пропозиції мають високу ступінь
обґрунтованості та вірогідності.

По-перше, дисертант провів масштабні дослідження за єдиним 
методологічним підходом і побудованою схемою, що дає можливість робити 
науково обґрунтовані висновки.

По-друге, у своїх дослідженнях, дисертант для підрахунку загальної 
кількість ооцист еймерій і криптоспоридій в 10 полях зору мікроскопа за 
методикою Н. П. Орлова (1956), а видову належність еймерій і криптоспоридій 
ідентифікував за визначниками Є. М. Хейсіна (1967) і М. В. Крилова (1996).

Визначення морфологічних показників крові проводили за
загальноприйнятими методами (Кондрахін І. П. і ін., 1985).

Біохімічні показники сироватки крові визначали за допомогою 
автоматичного біохімічного аналізатора Mindray BS-120 (Китай) з 
використанням реагентів фірми PZ Cormay S. А. (Польща). Підготовку проб та 
визначення окремих показників проводили згідно з інструкцією до приладу. 
Концентрацію циркулюючих імунних комплексів визначали за



Ю. А. Гриневичем і А. Н. Алферовою (1981) та серомукоїдів -  за Н. E. Weimer і 
R. J. Moshini (1952).

По-третє, всі основні положення дисертації підтверджені методами 
досліджень: паразитологічні (мікроскопічні, копроскопічні, визначення
екстенсефективності та інтенсефективності препаратів); епізоотологічні 
(визначення екстенсивності та інтенсивності інвазії, вікової та сезонної 
динаміки); загальні клінічні; гематологічні (морфологічні, біохімічні, 
імунологічні), методи випробування й оцінки дезінвазійної ефективності 
дезінфектантів і статистичні.

По-четверте, проведений моніторинг епізоотичного стану еймеріозу та 
криптоспоридіозу телят, дав змогу дослідити поширення інвазій і вікову 
динаміку та встановити збудники і їх вплив на організм телят.

По-п’яте, визначено параметри гострої токсичності препарату ампролев- 
плюс білих мишах та ефективність препаратів бровітакокциду, толкокциду 
2,5% і ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу.

По-шосте, визначено in vitro вплив бі-дез і бровадез-плюс різних 
концентрацій на процес споруляції ооцист С. parvum., Eimeria spp. та яйця 
Neoascaris vitulorum.

По-сьоме, основні результати досліджень, проаналізовані з використанням 
біологічних методів, що дало об’єктивну оцінку одержаних результатів. 
Отримані результати досліджень впроваджено у виробництво.

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та 
обговорювалися на наукових конференціях професорсько-викладацького 
складу, наукових співробітників та аспірантів Одеського державного аграрного 
університету(Одеса, 2014-2019); Міжнародній науково-практичній 
конференції, присвяченій 10-річчю кафедри паразитології, ветеринарно- 
санітарної експертизи та зоогігієни «Проблеми заразної та незаразної патології 
тварин» (Житомир, 2016); другій Міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні питання виробництва і використання хіміотерапевтичних засобів 
для тварин», присвяченій 25 річниці виробничої діяльності НВФ «Бровафарма» 
(Суми, 2018); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Ветеринарні 
препарати: розробка, контроль якості та застосування» (Львів, 2019); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
епізоотології та заразних хвороб тварин», присвяченій 80-річчю від дня 
народження професора В. Я. Атамася (Одеса, 2019).

Дослідження за темою дисертаційної роботи опубліковано в 14 наукових 
працях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях України, 3 статті у 
наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 
наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому виданні іншої держави, 
1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації.

Викладені в дисертаційній роботі та авторефераті матеріали ідентичні.
5. Значення для науки і практики висновків та пропозицій дисертації. 

Наукове значення досліджень полягало в тому, що результати дозволили 
встановити поширення еймеріозу і криптоспоридіозу в залежності від системи 
утримання телят в окремих господарствах південної та північної частин



Одеської та Вінницької областей. Дисертант встановив високу ефективність 
лікарських препаратів бровітакокциду за еймеріозу і криптоспоридіозу та 
ампролев-плюс.

На підставі одержаних експериментальних даних було доведено високу 
дезінвазійну здатність in vitro бровадезу-плюс у 3 та 3,5% концентраціях на 
ооцисти еймерій.

На підставі одержаних експериментальних досліджень були розроблені та 
запропоновані «Методичні рекомендації з діагностики, лікування та заходів 
профілактики криптоспоридіозу та еймеріозу телят» (затверджено на засіданні 
методичної комісії Національного наукового центру «ІЕКВМ» НААН України, 
протокол № 3 від 18 листопада 2019 року).

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у науково-дослідній 
роботі та навчальному процесі на факультетах ветеринарної медицини закладів 
вищої освіти: на кафедрі епізоотології, паразитології та мікробіології 
імені професора В. Я. Атамася Одеського державного аграрного університету; 
на кафедрі паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 
Поліського національного університету; на кафедрі паразитології і 
фармакології Білоцерківського національного аграрного університету.

6. Обізнаність здобувана за результатами наукових досліджень 
інших вчених за обраною тематикою.

Розділ 1. « Огляд літератури» складається з 4-ох підрозділів 1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; при загальному об’ємі налічує 26 друкованих сторінок. Аналізуючи розділ 
дисертації «Огляд літератури» та при спілкуванні з дисертантом свідчили про 
те, що дисертант добре обізнаний з результатами наукових досліджень, як 
вітчизняних так і зарубіжних вчених за обраною тематикою.

7 . Дотримання біоетичних вимог.
Наукові дослідження виконані упродовж 2015-2020рр з використанням 

хворих еймеріозом та криптоспоридіозом тварин проводились з дотриманням 
методичних вимог згідно проведення дослідів та принципів біоетики щодо 
захисту рослинного та тваринного світів і довкілля.;

- дослідження, які проводились на тваринах, не включали гострих 
експериментів;

- при формуванні дослідних груп тварин враховувались вік, вага, 
чисельність та використання не травматичних методів фіксації і безболісних 
прийомів поводження з тваринами;

- при постановці дослідів дисертант дотримувався вимог Конвенції Ради 
Європи щодо захисту тварин (в т.ч. звільнення їх від голоду, спраги, 
недоїдання, дискомфорту, страху і болю).

8. Відповідність роботи «Порядку присудження наукових ступенів»
Аналіз структури, змісту та об’єктивної оцінки усіх сторін дисертаційної 

роботи з урахуванням її актуальності, наукової і практичної цінності, зроблених 
висновків та рекомендацій, сучасного технічного оформлення дають змогу 
зробити висновок, що робота повністю відповідає вимогам ДАК України для 
наукових робіт по профілю ветеринарної медицини.



9. Загальна оцінка суті дисертації, цінність, недоліки за змістом та 
оформленням.

Оцінюючи дисертацію з позитивної сторони, слід відмітити, що її 
автором проведена велика наукова і організаційна робота, підібрана актуальна 
тема досліджень, розроблена логічна схема експериментів, проведено 
дослідження на високому методичному рівні і отримані цінні наукові 
результати.

Дисертантом проведений глибокий аналіз даних, висновки витікають із 
матеріалів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 165 
сторінках комп’ютерного тексту і включає: вступ, огляд літератури та вибір 
напрямів досліджень, загальна методика та основні методи досліджень, 
результатами досліджень, узагальнення результатів досліджень та їх аналіз 
висновки, пропозиції виробництву, додатки, список використаних джерел.

Робота ілюстрована 24 таблицями, 14 рисунками, у списку літератури 
наведено 234 джерела, у тому числі з них 124 латиницею, додатки на 8 
сторінках. Поряд з цим у дисертаційній роботі Скальчука Віталія 
Володимировича є зауваження, які не носять принципового характеру, але на 
які потрібно звернути увагу.

Зауваження:
1. Підрахунок загальної кількість ооцист еймерій і криптоспоридій в 10 

полях зору мікроскопа проводили за методикою Н. П. Орлова (1956). На мою 
думку, чи не доцільніше було б використовувати метод А.А.Маркова для 
якісного і кількісного визначення ооцист еймерій у фекаліях.

2. В розділі «Огляд літератури» підрозділ 1,2 -  стор.38, не обгрунтовано 
напрям дослідженнь та його актуальність. Підрозділ 1,3 -  стор. 39, 1,4 -  стор. 
46 не вказана актуальність власних досліджень.

3. В таблиці 3.11 на сторінці 82 відсутня вірогідність, а таблиці 3.12, 3.13 
на сторінці 84-85 не вказана кількість телят.

4. На сторінці 87 таблиця 3.14 розміщена на одній друкованій сторінці і 
немає текстового матеріалу, тоді сторінка не нумерується.

5. В роботі зустрічалися застарілі джерела літератури: за №47, стор. 132 
(1978р); у джерелі 159 стор. 146, не вказаний рік випуску.

Заключения
Дисертаційна робота Скальчука Віталія Володимировича на тему: «Еймеріозно- 
криптоспоридіозна інвазія у телят (поширення, патогенез, лікування) є 
завершеною науковою роботою, яка за рівнем і об’ємом викладених 
досліджень, актуальністю, науковою і практичною значимістю, участю в 
міжнародних конференціях, впровадження результатів досліджень у 
виробництво, що підтверджується методичними рекомендаціями і патентами на 
корисну модель.



Робота має високу ступінь обґрунтованості та вірогідності з дотриманням 
біоетичних вимог, відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 р. № 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11- паразитологія.
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