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Актуальність обраної теми. Відомо, що дослідження вищої нервової 

діяльності надають можливість передбачити не тільки характер індивідуальних 

реакцій організму тварин, але й прогнозувати їх майбутню продуктивність. 

Основними функціональними характеристиками діяльності нервової системи є 

процеси збудження і гальмування.  

Збудження виявляє прояв умовно-рефлекторноїреакції, а гальмування – 

пригнічення її. Співвідношення цих процесів визначає характер поведінки 

тварин і зумовлює тип вищої нервової діяльності.  

Широко описано механізми регуляції обміну мінеральних речовин в 

організмі продуктивних тварин, Натомість, у доступній літературі приділено 

недостатньо уваги питанням залежності особливостей мінерального статусу у 

корів від типологічних особливостей вищої нервової діяльності. 

У зв’язку з цим, надзвичайно актуальними є дослідження із визначення 

індивідуальних особливостей обміну мінеральних речовин у корів із різним 

типом вищої нервової діяльності та вегетативним статусом, а також за його 

корекції різними добавками. 

 Актуальність теми дисертаційної роботи Журенко О.В. підтверджується 

ще тим, що ця наукова праця є розділами науково-дослідних тем  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України: «Вплив нервової 

системи тварин різного віку на імунну та антиоксидантну системи організму та 



їх корекція» (номер державної реєстрації 0115U003347, 2015–2016 рр.) та 

«Дослідити особливості кортико-вегетативних механізмів регуляції впливу 

наноаквахелатів біогенних елементів на організм тварин» (номер державної 

реєстрації 0117U002549, 2017–2019 рр.). 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено патентом на винахід 

«Спосіб оцінки сили нервових процесів у великої рогатої худоби»; 

деклараційними патентами України на корисну модель «Спосіб вивчення 

умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби», «Спосіб оцінки  

сили нервових процесів у великої рогатої худоби»; «Спосіб підвищення молочної 

продуктивності корів»; технічними умовами «Добавка мікроелементна кормова 

Гермацинк»; авторським свідоцтвом на твір «Кортикальні механізми регуляції 

вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року». 

Узагальнюючи вищенаведені дані ми робимо висновок, що проведення 

досліджень щодо фізіологічних механізмів регуляції мінерального обміну  

організмі корів залежно від типів вищої нервової діяльності та тонусу автономної 

нервової системи становить надзвичайно важливу актуальність. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликають сумніву. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації та їх 

вірогідність підтверджуються високим методичним рівнем поставлених 

експериментів, логічністю та послідовністю виконаних серій досліджень. 

Експериментальні методи досліджень (фізіологічні, клінічні, морфологічні, 

біохімічні, зоотехнічні та cтaтиcтичні) є сучасними і повністю відповідають 

поставленій меті та завданням дисертаційної роботи.  

Експерименти виконані на достатній кількості тварин, а застосовані методи 

досліджень надали дисертанту можливість одержати науково обґрунтовані дані. 

Результати досліджень статистично опрацьовані, узагальнені в таблицях і 

рисунках та детально проаналізовані.  

З огляду на це можна дійти до висновку, що ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, є достатньо високим. Слід 



також зазначити, що мета роботи повністю відповідає науково-практичному 

значенню і актуальності дисертації. Крім того, мета і завдання, об’єкти та методи 

досліджень повністю відповідають назві дисертаційної праці та основним 

напрямкам роботи.  

Отже, одержані результати експериментальних досліджень, основні 

наукові положення та висновки автора можна констатувати як науково 

обґрунтовані. 

 

Достовірність основних наукових положень, висновків проведених наукових 

досліджень та одержаних результатів. Дисертаційна робота за змістом, 

структурою і оформленням повністю відповідає вимогам, які ставить МОН 

України до написання докторських дисертацій ветеринарного профілю за 

спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». 

Сформульовані дисертантом основні наукові положення та висновки 

базуються на використанні сучасних інформативних методів досліджень та 

новітньої літератури. Усі теоретичні узагальнення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані у дисертації, побудовані на матеріалах експериментальних 

досліджень та відображають закономірності, які були виявлені шляхом 

проведеного старанного аналізу власних результатів. 

 Дані фізіологічних, клінічних, морфологічних та біохімічних досліджень 

статистично оброблені з вираховуванням середніх арифметичних величин (М), 

середньої квадратичної помилки (m) і ступеня вірогідності різниці (р) між 

показниками.  

Коефіцієнти кореляції (r) розраховувалися методом Пірсона за допомогою 

прикладного програмного комплексу «Microsoft Office Excel 2016». Теоретичні 

положення та практичні рекомендації достатньо обґрунтовані та вірогідні. 

Отже, наведене вище дозволяє оцінити основні наукові положення, 

висновки та одержані результати експериментальних досліджень О. В. Журенко 

є науково достовірними. 

 



Новизна основних наукових положень та висновків проведених 

наукових досліджень та одержаних результатів.  

Дисертантом у роботі вперше на основі вивчення кортико-вегетативних 

механізмів регуляції встановлено особливості взаємозв’язків і взаємовідношень 

між типами вищої нервової діяльності, тонусом її вегетативної діяльності в 

організмі молочних корів та динамікою гомеостазу макро- і мікроелементів в 

різні пори року; розроблено новий підхід до корекції мінерального обміну і 

молочної продуктивності корів шляхом згодовування тваринам мікроелементної 

добавки «Гермацинк». 

 Результати дослідження особливостей мінерального обміну в організмі 

корів доповнюють і розширюють сучасні уявлення щодо кортико-вегетативних 

механізмів регуляції фізіологічних функцій організму ссавців. Вперше 

розроблено експрес-методику, яка дозволяє впродовж 20–30 хв отримувати 

вірогідн іпоказники щодо виявлення у тварини відповідного типу вищої нервової 

діяльності. 

Автор за результатами кореляційного, двофакторного дисперсійного  

та регресійного аналізів довела, що в нервовій регуляції мінерального гомеостазу 

беруть участь як коркові, так і вегетативні механізми, які тісно пов’язані між 

собою. 

Отже, проведені дослідження з використанням сучасних методів і 

новітньої апаратури, становлять наукову новизну та визначають актуальність 

роботи. 

 

Структура дисертації. 

Дисертаційна робота Журенко О.В. викладена на  440 сторінках, 

ілюстровано 125 таблицями та 51 рисунком, які значно  полегшують  сприймання 

матеріалу і складається зі  вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

досліджень, результатів експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, висновків і пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел та додатків. 

У вступі  дисертант  розкриває  сутність  наукової  задачі та її значення  



(дис.ст.32-38). Важливо виділити, що літературний огляд написаний  на основі  

вивчення 510 літературних джерел, із них 251 латиницею (дис.ст.39-73). У цьому 

розділі висвітлені питання вивчення кортико-вегетативних механізмів регуляції 

та особливості взаємозв’язків і взаємовідношень між типами вищої нервової 

діяльності, тонусом її вегетативної діяльності в організмі молочних корів та 

динамікою гомеостазу макро- і мікроелементів в різні пори року; 

У вступі дисертантка на належному науковому рівні обґрунтовує  

актуальність вибраної теми, висвітлює її зв’язок з науковими програмами, 

ставить за мету і завдання роботи, визначає об’єкт, предмет і методи дослідження, 

аргументовано розкриває новизну та практичне значення одержаних результатів, 

їх апробацію та публікацію, стисло характеризує особистий внесок здобувача у 

виконанні роботи, її структуру й обсяг. 

Отже, принагідно підкреслюю, що за обраною темою дисертації 

здобувачем проведено достатній за обсягом та фаховою оцінкою аналіз даних 

літератури. 

Матеріали та методи виконання роботи повністю відповідають основним 

напрямкам дисертації (дис.ст. 74-95). У розділі «Загальна методика та основні 

методи досліджень» матеріал систематизований, відображає повноту необхідного 

наукового пошуку дисертантки для досягнення поставленої мети. У 

відповідності до вимог описані методики досліджень і приведена схема дослідів, 

які були використані для вирішення завдань дисертаційної роботи.  

Перший розділ дисертаційної роботи результатів досліджень «Огляд 

літератури» (дис. ст. 39-73) складається з пʼяти підрозділів.  

У першому підрозділі «Вплив типологічних особливостей вищої 

нервової діяльності на мінеральний обмін в організмі тварин» (дис. ст. 39-46) 

дисертанткою наведено дані про механізми пристосування тваринного організму 

до умов навколишнього середовища, а також описано етапи розвитку основних 

властивостей вищої нервової діяльності.  

Вказано фактори визначення типів нервової системи, які обумовлені 

певним співвідношенням трьох типологічних ознак – сили, врівноваженості і 

рухливості основних нервових процесів (збудження і гальмування), а також 



описано схему типології ВНД, запропоновану І.П.Павловим. 

У другому підрозділі «Особливості  макро та мікроелементів для 

організму тварин» (дис.ст.46-53) Дисертантка описує вплив та значення макро- 

та мікроелементів на організм тварин. 

У тертому підрозділі «Роль автономної нервової системи у регуляції 

мінерального обміну» (дис.ст.53-64) Дисертантка описує автономну нервову 

систему та її роль у мінеральному обміні тварин. Особливе практичне і 

теоретичне значення у цьому розділі мають наведені результати досліджень із 

вивчення впливу добавки «Гермацинк» на морфологічні, біохімічні показники 

крові. 

У четвертому підрозділі  «Дія біологічно активних речовин на обмін 

макро-та мікроелементів в організмі корів» (дис.ст.65-72)дисертантка  

наводить роль біологічно активних речовин  на обмін макро та мікроелементів, 

також вплив добавок  на молочну продуктивність тварин. 

У  заключному підрозділі огляду літератури (дис.ст.72-73) дисертантка 

узагальнює вплив типів вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової 

системи на регуляцію мінерального обміну в організмі тварин та  корекцію 

продуктивності за рахунок мікроелементних добавок .   

Огляд літератури написаний докторанткою грамотно, логічно і послідовно. 

Зазначимо, що результати експериментів та висновки багатьох дослідників, що 

вивчали ці питання, ґрунтовно проаналізовані і лаконічно викладені. 

Отже, огляд літератури викладений на достатньому науковому та 

методичному рівнях. Знання проблеми є важливою підставою того, що структура 

роботи, методичні підходи, експерименти і їх подальший аналіз, взаємопов’язані 

та цілком обґрунтовані.  

Другий розділ дисертаційної роботи результатів досліджень «Матеріали і 

методи досліджень» (дис. ст. 74-95, автореф. ст. 5-9) містить загальну схему 

проведення досліджень, із зазначенням фізіологічних, клінічних, морфологічних 

та біохімічних методів, які використовували в дисертаційній роботі. 

Третій розділ дисертаційної роботи «Результати власних досліджень» 

(дис. ст. 96-312, автореф. ст. 9-30) складається з восьми  підрозділів.  



У першому підрозділі «Дослідження кортико-вегетативних механізмів 

регуляції у корів» (дис. ст. 96-99). Дисертантка зробила аналіз розподілу корів 

за типом нервової регуляції та встановила що,  

 у гурті найбільше тварин із сильним врівноваженим інертним та сильним 

неврівноваженим типами вищої нервової діяльності, відповідно 33 та 30 %.  

Дещо менше корів з сильним врівноваженим рухливим (21 %) та слабким (16 %) 

типами.  

У другому підрозділі «Вплив кортико-вегетативних механізмів 

регуляції на обмін макроелементів у організмі корів» (дис. ст. 99-192). 

Дисертанткою встановлено вірогідну залежність між типом вищої нервової 

діяльності та вмістом макроелементів в організм і тварин.   

У третьому підрозділі « Взаємозв’язок вмісту окремих макроелементів 

у крові корів залежно від пори року (дис. ст. 192-196). Проведеними 

дослідженнями встановлено, що у сироватці крові корів влітку лише вміст Калію 

характеризується суттєвим прямим взаємозв’язком із вмістом Магнію (r=0,50; 

p<0,05). Вірогідно їх кореляції між вмістом решти досліджених макро- і 

мікроелементів незалежно від пори року не встановлено. 

У четвертому  підрозділі «Кортико-вегетативні механізми регуляції 

обміну окремих мікроелементів у крові корів» (дис. ст. 196-254). 

Дисертанткою встановлено вірогідну залежність від тонусу автономної нервової 

системи вмісту Літію в цільній крові (F=8,32>FU=3,55; p<0,01), її сироватці 

(F=6,98>FU=3,55; p<0,001) й клітинах крові корів (F=13,1>FU=3,55; p<0,001). 

Пора року також вірогідно впливала на його вміст в цільній крові 

(F=6,23>FU=4,41; p<0,05) та її сироватці (F=6,92>FU=4,41; p<0,05). Крім цього, 

на відміну від пори року, вегетативний статус корів вірогідно впливав 

й на показник співвідношення вмісту Літію в клітинах і сироватці крові 

(F=4,85>FU=3,55; p<0,05). 

У пʼятому підрозділі Взаємозв’язки вмісту окремих мікроелементів у 

крові корів залежно від пори року.(дис. ст. 254-259). Дисертанткою 

встановлено. Що   у клітинах крові корів влітку вміст Цинку був прямо 

пов’язаний тільки з вмістом Феруму (r=0,47; p<0,01), а вміст Купруму (r=0,53; 



p<0,01) та Феруму (r=0,45; p<0,01) мав прямі кореляційні зв’язки з вмістом Літію. 

Слід відзначити, що зі зміною пори року взаємозв’язки вмісту окремих 

мікроелементів в клітинах крові корів істотно змінюються 

У шостому  підрозділі Корекція вмісту окремих мінеральних елементів 

у крові корів із врахуванням типологічних особливостей нервової системи. 

(дис. ст. 259-300). Дисертанткою проведені дослідження та встановлено, що 

задавання добавки «Гермацинк» встановлено підвищення вмісту: Магнію в 

сироватці крові корів-нормо- та ваготоніків на 5,3–5,6 %; Купруму у корів-

симпатикотоніків в клітинах крові – на 12,9 % (p<0,01); Феруму в клітинах  

крові корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків – відповідно на 6,8 % (p<0,05),  

23,1 (p<0,01) та 22,8 % (p<0,001); Мангану в сироватці крові корів-нормо-,  

ваго- та симпатикотоніків – на 12,6 % (p<0,05), 11,3 та 13 % відповідно до таких 

показників на початку досліджень.  

У сьомому підрозділі Продуктивність та її корекція мікроелементною 

добавкою «Гермацинк» у корів із різними типами нервової регуляції. (дис. 

ст. 300-304). Дисертанткою встановлено. що за зміни тонусу автономної нервової 

системи в бік переважання тонусу симпатичного чи парасимпатичного відділу, 

зменшуються середньодобові надої (p<0,05) без суттєвої зміни жирності молока. 

У восьмому підрозділі Зв’язок продуктивності з вмістом окремих 

мінеральних елементів у крові корів за згодовування мікроелементної 

добавки «Гермацинк». (дис. ст. 304-312).). Дисертанткою встановлено,  

що після задавання мікроелементної добавки посилювалися взаємозв’язки 

вмісту Магнію(r=0,52; p<0,001), Цинку (r=0,48; p<0,01) і Купруму (r=0,38; 

p<0,05) з жирністю молока цих тварин. 

На основі проведених досліджень встановлено позитивний вплив добавки 

«Гермацинк» на показники крові за порушення мінерального обміну речовин .  

Важливо акцентувати увагу на тому, що дисертантка провела об’єктивну 

характеристику та інтерпретацію отриманих результатів. Кожний розділ 

завершується коротким, але й дуже змістовним висновком, заснованим на 

результатах власних досліджень та аргументованими посиланнями на джерела 

новітньої літератури.  



Оцінюючи цей розділ в цілому, необхідно відзначити фахово проведений і 

науково аргументований аналіз одержаних результатів, що викладені у 

відповідних таблицях і рисунках, які достатньо повно описані та проаналізовані 

з визначенням ступеня вірогідності 

Отже, експериментальна частина є добре документованою. У дисертації 

ґрунтовно й усебічно розкриті актуальні проблеми дослідження фізіологічних 

механізмів регуляції мінерального обміну в організмі корів залежно від типів 

вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової системи залежно  від 

пори року.. 

У розділі дисертації «Аналіз і узагальнення результатів досліджень»  (дис. 

ст. 313-349).). докторантка фахово грамотно, об’єктивно і критично і прикладних 

даних, які в комплексі розкривають вирішення наукової проблеми щодо розробки 

нової добавки «Гермацинк». Аналіз матеріалів цього розділу вказує, що отримані 

результати становлять значне зацікавлення, оскільки базуються на принципово 

новому науковому підході.  

 

Практична значимість  результатів.  

На підставі проведених комплексних досліджень Журенко О.В. розроблено  

експрес-методику для встановлення типу вищої нервової діяльності у 

тварин. Отримані результати досліджень можуть бути високоефективними за 

умови впровадження індивідуального підходу до корекції раціонів за макро- і 

мікроелементним складом з урахуванням темпераменту та стану автономної 

нервової системи дійних корів із використанням розроблених експрес-методик 

для встановлення типу вищої нервової діяльності. 

За результатами досліджень розроблено та впроваджено у практику 

методичні рекомендації «Механізми нейро-ендокринної регуляції функцій 

організму тварин та фізіологічні методи їх корекції» (затверджено науково-

технічною радою Державного Комітету ветеринарної медицини Кабінету 

Міністрів України, протокол № 1 від 23 грудня 2010 р.); методичні рекомендації 

«Обмінні процеси в організмі тварин різних типів вищої нервової діяльності  

та їх регуляція» (затверджено науково-методичною радою Державної 



ветеринарної та фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 21 грудня 

2012 р.); авторське свідоцтво на твір «Кортикальні механізми регуляції вмісту 

Феруму в крові корів залежно від пори року». 

 

Важливість для науки і народного господарства одержаних автором 

результатів. Рекомендації щодо їх впровадження.  

Отримані наукові дані щодо впливу вегетативного статусу і основних 

показників вищої нервової діяльності на обмін окремих макро- та мікроелементів 

у організмі корів пропонуються для використання в науково-дослідній роботі  

в галузі фізіології та біохімії тварин, практичній діяльності спеціалістами 

ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, а також для написання відповідних розділів навчальної  

і довідкової літератури. 

Основні положення дисертації впроваджено в навчальний процес  

і науково-дослідну роботу кафедр: нормальної та патологічної фізіології імені 

С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; нормальної та патологічної 

фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету; 

анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського національного 

аграрного університету; фізіології, біохімії та мікробіології Одеського 

державного аграрного університету; технології виробництва продукції 

тваринництва Полтавської державної аграрної академії. 

 

Повнота викладу основних наукових положень та висновків в 

опублікованих працях та в авторефераті.  

Основні положення дисертаційної роботи та отримані результати 

досліджень висвітлені в повному обсязі у 45 публікаціях, у т.ч. 9 статей,– 

наукових фахових виданнях України, з яких 14 включені до міжнародних науково 

метричних баз даних, у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої 

держави, включеному до міжнародних наукометричних баз даних,4 патенти 



України на винахід та корисну модель, авторське свідоцтво на твір, технічні 

умови, 2 науково-методичні рекомендації, 2 навчальні посібники та 11 тез 

наукових доповідей.  

Результати дисертаційної роботи апробовані більше, ніж на 34-х засіданнях 

вченої ради і методичних семінарах Національному університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ), з’їздах, конгресах, міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах. Результати 

досліджень достатньо висвітлені в наукових працях та апробовані на 

конференціях. 

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Робота підсумовується 12-ма висновками і 4-ма пропозиціями виробництву, 

що відображають суть експериментальних досліджень, мають наукове і 

практичне значення та можуть використовуватись у подальшій науковій роботі 

та на практиці ветеринарної медицини.  

Викладення матеріалу дисертаційної роботи доповнює позитивну оцінку 

докторантки, як ерудованого науковця, який добре володіє і самостійно аналізує 

отриманий матеріал, об’єктивно й аргументовано його оцінює у співставленні з 

даними інших авторів та інтерпретує з сучасних наукових позицій, узагальнюючи 

в дисертаційних положеннях і висновках.  

Загалом робота за сутністю виконаних досліджень, значенням отриманих 

результатів та їх оформленням справляє позитивне враження. Вона логічно 

побудована, всі розділи послідовно пов’язані, читається легко, написана 

державною мовою, охайно оформлена, що вказує про відповідальність 

докторантки. 

Дисертаційна робота Журенко Олени Василівни є самостійною і 

завершеною науковою працею, яка є підсумком власних експериментальних 

досліджень. Результати досліджень, наведені у дисертації, значно розширюють 

теоретичні і прикладні наукові аспекти щодо фізіологічних особливостей 

регуляцією вищої нервової діяльності цілого організму та під впливом добавки 

«Гермацинк». 



Наукова праця завершується продумано сформованими висновками, які 

повністю відображають результати проведених досліджень і є логічними щодо 

змісту наукової роботи. Характеризуючи обґрунтованість досліджень, можна 

зробити висновок, що докторантка одержала результати, які мають як наукову, 

так і практичну цінність, а більшість з них створили основу для формулювання 

теоретичних і практичних узагальнень у вигляді висновків і пропозицій 

виробництву, що підтверджені патентом України на корисну модель.  

Автореферат у достатньому обсязі відображає основні положення 

дисертаційної роботи. Висновки (дис. ст. 350-354, автореф. ст. 30-33) та 

пропозиції виробництву (дис. ст. 355, автореф. ст. 33) є ідентичними у 

дисертації та авторефераті. Висновки випливають із матеріалів, що 

охоплюють виконані завдання, вони конкретні, об’єктивні, науково 

обґрунтовані, чітко сформульовані і вказують про досягнення мети 

досліджень та здобутки актуальності проведення експериментів і повне 

виконання теми дисертаційної роботи. 

 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.  

Дисертаційна робота Журенко Олени Василівни має надзвичайно 

важливе наукове й практичне значення. Оцінюючи практичну цінність даної 

наукової праці, вважаємо, що дисертантка після проведення експериментально-

теоретичних досліджень вирішила науково-практичну задачу з фізіологічних 

механізмів регуляції  мінерального обміну в організмі корів залежно від типів 

вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової системи у різні пори 

року. 

Необхідно зазначити, що науковий, об’єктивний виклад пов’язаний із 

суб'єктивним ставленням до них із боку авторки дисертації. Здійснюючи 

позитивну оцінку рецензованої нами наукової праці слід виділити, що 

принципових зауважень до змісту дисертації немає. Однак, поряд із 

аргументованими беззаперечними положеннями трапляються твердження, які 

потребують на захисті дисертації додаткового уточнення. 

На основі теоретичних обґрунтувань та проведених Вами узагальнень дайте 



відповідь на такі запитання: 

- Чим зумовлений тип вищої нервової діяльності? 

У розділі «Матеріал і методики виконання роботи» описано, що для 

вивчення умовного рефлексу та типів ВНД тварин привчали поїдати корм. Проте 

не зрозуміло, чи враховували індивідуальні смакові пріоритети тварин. На нашу 

думку доцільніше було б конкретизувати, який саме використовували корм 

тварин. 

- У дисертації Ви вказуєте про те, що розробили «Гермацинк» і отримали 

ТУ України, а який механізм дії цієї мікроелементної добавки і який склад?  

       - Ви встановили певні взаємозв’язки вмісту окремих макроелементів у крові. 

Чи змінюються їх співвідношення у корів залежно від пори року?  

 -  Як саме, через які механізми може бути взаємопов’язаним  вміст Купруму в крові 

корів з основними характеристиками нервових процесів.     

– яка доцільність утримання тварин слабкого типу у господарствах? 

- Крім того, виявлені окремі хиби в тексті, які пов’язані з комп’ютерним 

набором, «При виявленні у тварини сильних нервових процесів, надалі проводим 

інші тести», с. 79.  

Термін «вірогідність» застосовується в прогностичній статистиці, яка 

автором дисертаційної роботи не застосовувалась, а тому слід було вживати 

термін «достовірність»; 

- Деякі висновки дисертаційної роботи  зокрема   третій    та  шостий, 

складні  для розуміння, томe могли б бути більш лаконічними. 

– Крім того, виявлені окремі помилки в тексті, які зв’язані з 

комп’ютерним набором. У дисертації зустрічаються деякі технічні помилки 

набору (стор. 31 та ін.), граматичні помилки (стор. 28, 29 і т.д.), похибки 

стилістичного плану (стор. 123, 147 тощо). Зустрічаються русизми (стор. 24 та ін.), 

пропущені або зайві слова (ст. 26 тощо), відсутні або зайві розділові знаки (24, 26, 

28, 29 та ін.), невідповідність закінчень деяких слів їх відмінкам ( 101 та ін.). 

Однак, незважаючи на дрібні огріхи, недоладність у проведенні друкування 

цієї наукової праці, дисертація справила на нас глибоке наукове враження. 

Акцентуємо увагу на тому, що наявні окремі орфографічні помилки не є 



принциповими і не зменшують наукової цінності та проблемного значення 

виконаної роботи а, сподіваємось, сприятимуть подальшому науковому і 

фаховому росту дисертанта. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Журенко Олени Василівни«Кортико-вегетативна 

регуляція мінерального обміну в організмі корів та його корекція» є самостійною 

завершеною науково-дослідною працею. В даній дисертації подані нові та 

поглиблені наукові дані щодо удосконалення методів дослідження фізіологічних 

механізмів регуляції мінерального обміну  організмі корів залежно від типів 

вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової системи, а також пори 

року. Запропоновані авторкою дисертації основні наукові положення та висновки 

вірогідні, достатньо обґрунтовані і повністю відповідають завданням 

дослідження.  

 

Загальний висновок на дисертацію 

 

Дисертація Журенко Олени Василівни   «Кортико-вегетативна регуляція 

мінерального обміну в організмі корів та його корекція» є досконала за формою, 

змістовна і несе сучасні досягнення ветеринарної медицини.  

Важливо виділити, що дисертація акуратно оформлена. Мова дисертації 

точна й виразна, вона легко й швидко читається. Згадана вище наукова праця має 

значне теоретичне та практичне значення.  

Дисертаційна робота є новим і перспективним напрямком у ветеринарній 

медицині та тваринництві. У дисертації добре висвітлено характер вибраної 

теми, принципи наукового вирішення поставлених завдань, використані сучасні 

методи досліджень, новітню апаратуру та отримані нові і поглиблені дані в 

експериментах на тваринах.  

 

 

 



 


