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Актуальність обраної теми. Одним із найбільш важливих аспектів 
функціонування тваринництва є здоров’я великої рогатої худоби, особливо 
молодняка та новонароджених телят. В той же час, серед причин, що 
стримують його розвиток є паразитарні захворювання. Серед них значну роль 
відіграють кишкові протозоози, а саме – еймеріоз та криптоспоридіоз. Для 
лікування телят за інвазій, спричинених найпростішими організмами, 
запропоновано значну кількість специфічних препаратів, які зареєстровані на 
ринку України. Проте, їх застосування не завжди дає бажаний ефект, особливо 
за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу. Також слід відмітити, що 
ооцисти еймерій є стійкими до більшості високоефективних дезінфектантів, що 
ускладнює проведення профілактичних заходів. Саме тому вивчення 
поширення змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят в умовах 
господарств на території окремих областей України, особливостей патогенезу 
та ефективності лікувальних препаратів і дезінвазійних засобів за даної 
мікстінвазії має актуальне значення й потребує подальшого і більш глибокого 
вивчення. 

Обсяг і структура роботи та її методичний рівень. Основний зміст 
дисертаційної роботи викладено на 165 сторінках комп’ютерного тексту і 
включає: вступ, огляд літератури і вибір напрямів досліджень, загальну 
методику та основні методи досліджень, результати досліджень, аналіз та 
узагальнення результатів досліджень, висновки, пропозиції виробництву, 
список використаних джерел, додатки. Робота ілюстрована 24 таблицями та 
14 рисунками. Список літератури містить 234 джерела, у тому числі  
124 – латиницею. 

Після аналізу структури дисертації можливо зробити висновок, що вона 
містить розділи, передбачені вимогами п. 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» та 
оформлена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 
2017 року «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». Зокрема, у 
вступі чітко, послідовно і грамотно описані питання мети і завдань досліджень, 
об’єкт і предмет досліджень, наукова новизна і практичне значення одержаних 
результатів, особистий внесок здобувача, публікації автора (ст. 19−24).  

Розділ 1. Огляд літератури включає 5 підрозділів (ст. 25−51) дисертації, 
а саме: 

1.1. Поширення криптоспоридіозу та еймеріозу телят (ст. 25−38). 



1.2. Патогенний вплив збудників криптоспоридіозу та еймеріозу на 
організм тварин (ст. 38−42). 

1.3. Клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни за криптоспоридіозу 
та еймеріозу телят (ст. 42−43). 

1.4. Лікування і профілактика за криптоспоридіозу та еймеріозу 
телят (ст. 44−50). 

1.5. Висновок до Розділу 1 (ст. 50−51). 
 

Огляд літератури написаний автором грамотно, логічно і послідовно. 
Зазначимо, що результати експериментів та висновки багатьох дослідників, що 
вивчали ці питання, ґрунтовно проаналізовані й лаконічно викладені. 

Слід відмітити, що опрацювання дисертантом значної кількості 
різноманітних джерел дало змогу проаналізувати основні питання щодо 
поширення еймеріозу та криптоспоридіозу великої рогатої худоби в Україні й 
світі, особливостей патогенезу інвазій, а також ефективності наявних 
лікувально-профілактичних заходів за протозоозів. Це спонукало дисертанта до 
проведення ґрунтовних досліджень. Саме тому здобувач, формулюючи 
актуальність і новизну роботи, зумів розібратися в усіх складнощах згаданої 
вище проблеми. Необхідно відмітити, що дисертант 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. Загальна методика та основні методи досліджень. 
Дисертаційна робота виконана упродовж 2015–2020 рр. у лабораторії 

кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології імені професора 
В. Я. Атамася Одеського державного аграрного університету. Окремі 
дослідження проведено у лабораторії епізоотології, паразитології, моніторингу 
хвороб тварин та провайдингу Одеської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ»; 
лабораторії клінічної біохімії ННЦ «ІЕКВМ» НААН України. Виробничі 
дослідження проведено на телятах чорно-рябої та червоної степової породи 
3‒75-добового віку з господарств Одеської та Вінницької областей.  

У даному розділі автором викладено обґрунтовані шляхи досягнення 
поставленої мети. Дотримуючись методичної і логічної послідовності, 
дисертант розробив схеми проведення експериментальних досліджень на 
тваринах. У цьому розділі описано основні методики досліджень, серед яких є 
як класичні, так і сучасні. Це дало можливість автору отримати об’єктивний 
науковий матеріал. Проведено комплекс паразитологічних, епізоотологічних, 
клінічних, гематологічних, статистичних методів досліджень, а також методів 
випробування й оцінки дезінвазійної ефективності дезінфектантів, що сприяє 
глибокому розкриттю основних положень дисертації і свідчить про продуману 
концепцію роботи. 

Основну частину дисертації з 58 по 111 сторінку займає 
розділ 3 «Результати досліджень», в якому послідовно відображена реалізація 
поставлених завдань. Цей розділ складається з 11-ти підрозділів. 

3.1. Поширення інвазій телят у господарствах Одеської і Вінницької 
областей (ст. 58−66);  



3.2. Вікова та сезонна динаміка еймеріозу і криптоспоридіозу телят у 
господарствах Одеської і Вінницької областей (ст. 67−70); 

3.3. Клінічні ознаки у телят за змішаного перебігу еймеріозу і 
криптоспоридіозу (ст. 70−74); 

3.4. Морфологічні показники крові телят 35-добового віку за 
змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (ст. 74−77); 

3.5. Біохімічні та імунологічні показники сироватки крові телят  
35-добового віку за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 
(ст. 78−81). 

3.6. Визначення параметрів гострої токсичності препарату  
ампролев-плюс на білих мишах (ст. 81−85). 

3.7. Ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % та  
ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят 
(ст. 85−89). 

3.8. Вплив лікувальних препаратів на морфологічні показники крові 
телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (ст. 90−97). 

3.9. Вплив лікувальних препаратів на біохімічні показники 
сироватки крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 
(ст. 97−104). 

3.10. Дезінвазійна дія in vitro бі-дез різних концентрацій на процес 
споруляції ооцист еймерій телят (ст. 104−108). 

3.11. Дезінвазійна дія in vitro бровадез-плюс різних концентрацій на 
процес споруляції ооцист еймерій телят (ст. 109−111). 

 

У цьому розділі автором представлено теоретичне узагальнення та 
експериментальне вирішення наукової проблеми щодо встановлення 
поширення еймеріозу та криптоспоридіозу телят у господарствах Одеської і 
Вінницької областей України залежно віку тварин, статі та способу їх 
утримання. Досліджено вплив змішаної еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії 
на організм хворих телят. Визначено ефективність бровітакокциду, толкокциду 
2,5 % і ампролев-плюс за еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії телят. 
З’ясовано дезінвазійну дію бі-дез та бровадез-плюс на процес споруляції ооцист 
еймерій. 

Автором визначено, що у господарствах Одеської та Вінницької областей 
поширеність збудника криптоспоридіозу коливається в межах від 30,5 до 
60,9 %, а еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії становить 29,3 %. Водночас, 
залежно від технології утримання телят, криптоспоридіоз домінує у 
господарствах, де практикують утримання молодняку в індивідуальних 
будиночках (ЕІ становить 55,7 %). Змішаний перебіг еймеріозу та 
криптоспоридіозу в телят домінує за групового їх утримання (ЕІ становить 
44,6 %). 

Також дисертантом доведено, що інвазованість телят еймеріями і 
криптоспоридіями залежить від їх віку та сезону. Найвищу ураженість 
еймеріями встановлено у телят 45-добового віку, криптоспоридіями – у телят 
3–30-добового віку взимку та навесні, асоціацією еймерій і криптоспоридій – у 
телят 46‒60-добового віку влітку та восени.  



Результатами проведених досліджень автор виявив що, за змішаного 
перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу гематологічні показники інвазованих 
телят характеризуються зниженням вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів, 
лейкоцитів, вмісту загального білка, альбумінів, збільшенням вмісту  
β-глобулінів, активності АЛТ, концентрації циркулюючих імунних комплексів і 
серомукоїдів. 

Для лікування телят за еймеріозу і криптоспоридіозу запропоновано 
препарат ампролев-плюс. Його ЛД50 для білих мишей становить 1614,3 мг/кг 
маси тіла. Ампролев-плюс, згідно із класифікацією хімічних речовин за 
ступенем небезпечності (ДСТ 12.1.007–76), відповідає третьому класу, 
відповідно до класифікації речовин за токсичністю – ІV класу, а ступеню 
токсичності – «помірно токсичні речовини». 

Автором визначено, що найбільш ефективними препаратами за 
еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії виявилися бровітакокцид та ампролев-
плюс, а дезінфікуючий засіб бровадез-плюс у 3 та 3,5 % концентраціях володіє 
високою дезінвазійною здатністю відносно ооцист еймерій.  

Розділ 4. Аналіз та узагальнення результатів досліджень. У цьому 
розділі (ст. 112−127) автор проводить логічно побудований, глибокий та 
всебічний аналіз і обговорення одержаних результатів. У цілому цей розділ 
викладено досить професійно, грамотно, що характеризує здобувача як 
всебічно підготовленого й ерудованого науковця. 

Висновки та пропозиції виробництву (ст. 128−131). Висновки 
нараховують 9 пунктів. Вони чітко сформульовані й витікають з результатів 
власних досліджень. Пропозиції виробництву складають 4 пункти. 

Список використаних джерел нараховує 234 джерела, у тому числі  
124 – латиницею. Застарілі джерела складають невеликий відсоток, що 
засвідчує обізнаність дисертанта з сучасними науковими досягненнями і 
твердженнями з напрямків ветеринарної медицини. Використана література 
органічно поєднується з напрямком досліджень дисертанта. 

Додатки. У цьому розділі дисертант помістив копії своїх здобутків, а 
саме: методичні рекомендації, патент України на корисну модель, акти 
впровадження результатів дисертаційної роботи у навчальний процес, акти 
проведення виробничих експериментів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, не викликає сумніву. 
Обґрунтованість експериментальних даних підтверджується використанням 
сучасних методів досліджень, достатньою кількістю виконаних експериментів. 

Матеріали та методи досліджень, що використані дисертантом для 
вирішення поставлених завдань, відповідають меті роботи і дають можливість 
одержати обґрунтовані дані. Результати досліджень опрацьовані статистично, 
зведені у таблиці, узагальнені та детально опрацьовані. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 
та її вірогідність підтверджується: 

– високим методичним рівнем поставлених експериментів, логічністю та 
послідовністю виконання серій досліджень; 

– достатньою для одержання вірогідних даних кількістю тварин, які були 
залучені до експериментів;  



– математичною обробкою одержаних результатів, що дало можливість 
встановити їх вірогідність. 

Отже, на основі вищенаведеного, робимо висновок, що ступінь 
обґрунтованості наукових положень, висновків і практичних рекомендацій 
дисертації, які випливають з результатів досліджень, є достатньо високим. 

Наукова новизна отриманих результатів. Отримано 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 становить 60,9 %. 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 %. 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 екстенсивністю інвазії – 50 %. 

З’ясовано зміни морфологічних, біохімічних та імунологічних показників 
крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу. 

Розроблено препарат ампролев-плюс та визначено параметри гострої 
токсичності на білих мишах. Встановлено, що ампролев-плюс згідно із 
класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності (ДСТ 12.1.007–76) 
відповідає третьому класу небезпечності; відповідно до класифікації речовин за 
токсичністю – ІV класу; ступеню токсичності – «помірно токсичні речовини». 

Отримано нові дані щодо ефективності та впливу на організм телят 
сучасних лікарських препаратів за змішаного перебігу еймеріозу і 
криптоспоридіозу. Ефективність бровітакокциду за еймеріозу становить 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 виконаної роботи підтверджено деклараційним 
патентом України на корисну модель «Препарат для лікування еймеріозу та 
криптоспоридіозу тварин Ампролев-плюс», № 119843, 2017, Україна. 

Практичне значення одержаних результатів. Рекомендації щодо їх 
впровадження. Результати досліджень дозволили встановити поширення 
еймеріозу і криптоспоридіозу в залежності від системи утримання телят у 
господарствах південної та північної частини Одеської та Вінницької областей, 
визначити вплив еймерій і криптоспоридій на організм телят і, тим самим, 
обґрунтувати вибір ефективних препаратів для їх лікування і профілактики. 
Отримані результати можуть бути використані на виробництві при розробці, 
плануванні й організації науково обґрунтованих діагностичних та лікувально-
профілактичних заходів за еймеріозу і криптоспоридіозу телят.  

Запропоновано «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. 

Опублікування основних результатів дисертації. Основні положення 
дисертаційної роботи викладено у 14 наукових працях, з яких 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 та 1 тези наукових доповідей. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Зміст автореферату ідентичний дисертації, у достатньому обсязі відображає 
основні положення дисертаційної роботи. Наукові положення, висновки, 
пропозиції дисертації та автореферату ідентичні.  

Теоретична підготовка дисертанта. Аналіз дисертаційної роботи і 
автореферату свідчить, що дисертант теоретично добре підготовлений до 
виконання наукової роботи. 

Особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у вирішення 
конкретного наукового завдання. Здобувач самостійно провів аналіз наукової 
літератури, підібрав і сформував групи телят; виконав експериментальні і 
лабораторні дослідження; проаналізував та узагальнив результати досліджень; 
сформулював висновки і пропозиції для виробництва; зробив статистичну 
обробку результатів досліджень. Морфологічні, біохімічні та імунологічні 
дослідження крові телят здійснив разом із кандидатом біологічних наук 
Л. В. Коваленко (Національний науковий центр «ІЕКВМ»). Вибір теми роботи, 
формулювання мети та задач, обговорення результатів досліджень, а також 
визначення in vitro впливу бі-дез та бровадез-плюс різних концентрацій на 
процес споруляції ооцист еймерій телят провів спільно із науковим керівником 
в Одеській дослідній станції ННЦ «ІЕКВМ». 

Обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших 
учених за обраною темою дисертації та порівнянність цих результатів із 
результатами наукових досліджень здобувача. Дисертант достатньо 
обізнаний з результатами наукових досліджень інших учених за темою 
дисертації. Дисертант провів обґрунтоване порівняння даних, отриманих в 
експериментах, із даними інших науковців.  

Відомості щодо біоетичної експертизи дисертаційних досліджень для 
здобувачів наукових ступенів із медичних, біологічних і ветеринарних 
наук. Констатуємо, що після аналізу доступного нам матеріалу всі 
експериментальні дослідження проводились з урахуванням «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», схвалених на Національному конгресі з 
біоетики (м. Київ, 2001) із дотриманням міжнародних вимог Європейської 
конвенції «Про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних 
та інших наукових цілей» (м. Страсбург, 1986). 

 



Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації 
 

Наукова робота Скальчука Віталія Володимировича має важливе наукове 
й практичне значення. Оцінюючи практичну значущість даної роботи, 
вважаємо, що автор у результаті проведених експериментально-теоретичних 
досліджень вирішив не лише науково-практичну задачу, але й отримав важливі 
дані щодо епізоотичної ситуації відносно змішаного перебігу еймеріозу та 
криптоспоридіозу в телят на території України, патогенезу інвазії та 
лікувально-профілактичних заходів. 

Однак, поряд з аргументованими беззаперечними положеннями, 
трапляються твердження, які потребують при захисті дисертації додаткового 
уточнення:  

– Уточніть, саме за якими методиками проводили виявлення 
криптоспоридій, еймерій та неоаскарисів у телят? 

– Чим обумовлений високий відсоток (до 72,3 %) ураження телят 
збудниками паразитозів за групового утримання? 

– З чим пов’язане зниження показників екстенсивності інвазії 
криптоспоридіями у телят 46–60-добового віку порівняно з телятами  
3–30-добового віку? 

– Внаслідок чого відбувається зменшення кількості еозинофілів у крові 
телят за еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії? 

– Який механізм дії препарату «Ампролев-плюс» на ооцисти еймерій та 
криптоспоридій? 

– При вивченні дезінвазійних властивостей бі-дезу та бровадезу-плюс на 
ооцисти еймерій краще б було визначити показники їх дезінвазійної 
ефективності. 

– У таблицях 3.1–3.3 та рисунках 3.2–3.4 (ст. 58–62) зазначений показник 
екстенсивності інвазії є некоректним, адже він відповідає відсотку певного 
збудника від загальної кількості інвазованих тварин. 

– Поясніть, яким чином «…зменшення вмісту загального білку пов’язане 
із порушенням білоксинтезуючої функції печінки…» (ст. 80–81)? 

 

У тексті трапляються поодинокі дефекти набору, невдалі вирази: 
– «Автори вказують, що у досліджених 275 зразків фекалій від корів як за 

21 добу до і після отелу не виявляли ооцист криптоспоридій, а лише ооцист 
еймерій» (ст. 33–34) – на «Автори вказують, що за копроскопічних досліджень 
275 корів за 21 добу до та після отелу було виявлено лише ооцисти еймерій»; 

– Назву розділу 3.8. «Вплив лікувальних препаратів на морфологічні 
показники крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу» 
(ст. 90) та розділу 3.9. «Вплив лікувальних препаратів на біохімічні показники 
сироватки крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу» 
(ст. 97) коректніше було надати у наступній редакції: «Гематологічні показники 
телят хворих на еймеріозно-криптоспоридіозну інвазію у процесі їх лікування» 
та «Біохімічні показники сироватки крові телят хворих на еймеріозно-
криптоспоридіозну інвазію у процесі їх лікування». Такі ж зміни бажано б було 
внести у назви табл. 3.14–3.22. (ст. 91–103). 



 


