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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Журенко Олени 

Василівни на тему: «Кортико-вегетативна регуляція мінерального 

обміну в організмі корів та його корекція» подану в спеціалізовану 

вчену раду Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України на здобуття наукового ступеня доктора 

ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і 

тварин» 

 

Актуальність обраної теми. Сучасна тваринницька галузь зазнає 

глобального впливу технологічної модернізації, яка супроводжується 

збільшенням техногенного навантаження на тварину. Як відомо, провідну роль 

у мобілізації адаптаційних можливостей організму відіграють нейрогуморальні 

механізми, в першу чергу – діяльність центральної нервової системи.  

Нервова система впливає на функції ряду органів, не тільки через нервові 

імпульси, а й за допомогою хімічних речовин, що утворюються в клітинах 

організму. Утворення і надходження в кров багатьох активних хімічних речовин 

перебуває в свою чергу під регулюючим впливом нервової системи. Мінеральні 

речовини входять до складу всіх клітин організму, гормонів, ферментів і беруть 

участь у синтезі важливих сполук, обмінних процесах чим забезпечують 

постійність внутрішнього середовища організму. 

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. Співвідношення цих процесів визначає характер поведінки тварин 

і зумовлює тип вищої нервової діяльності.  

Однак обсяг інформації щодо корекції вмісту окремих макро- та 

мікроелементів у крові корів із урахуванням типологічних особливостей 

нервової системи та тонусу автономної нервової системи обмежений 

поодинокими дослідженнями.  

Саме тому, дисертаційна робота Журенко Олени Василівни на тему: 

«Кортико-вегетативна регуляція  мінерального обміну в організмі корів та його 

корекція»,  яка присвячена  вивченню кортико-вегетативної регуляції гомеостазу 

макро- і мікроелементів у організмі продуктивних корів, залежно від типів 

вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової системи є актуальною, 

має не тільки теоретичне, а й практичне значення для ветеринарної медицини. 
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Зв'язок роботи з державними (галузевими) науковими програмами, 

планами, темами. Дисертаційна робота Журенко О. В. є частиною наукових 

тематик Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, зокрема: «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.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Метою дисертаційної роботи було дослідити особливості взаємозв’язку 

між типом вищої нервової діяльності, тонусом автономної нервової системи 

корів та фізіологічними параметрами їх організму, зокрема мінеральним 

гомеостазом залежно від пори року, а також розробити способи їх коригування з 

метою підвищення молочної продуктивності. 

Поставлену мету авторка досягла шляхом вирішення чітко визначених 

наукових завдань із використанням сучасних високоспеціалізованих та 

класичних методів дослідження: фізіологічних, біохімічних, зоотехнічних, 

статистичних. 

Дисертаційна робота Журенко О. В. базується на експериментальному 

матеріалі, отриманому в результаті методично правильно спланованих та 

проведених дослідів, результати є вірогідними, що підтверджується цифровими 

даними, їх статистичною обробкою, аналізом та обговоренням. 

В ході проведення експериментів було дотримано правил щодо 

формування досліджуваних груп тварин, підбору аналогів. Експерименти на 

тваринах проведені відповідно до правил, прийнятих Європейською конвенцією 

із захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та 

інших наукових цілей (Страсбург, 1986) та Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження (Київ, 2010). Дослідження були проведені в 3 етапи 

і виконувалися впродовж 2010-2020 рр. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується високим методичним рівнем поставлених експериментів, 

логічністю та послідовністю їх виконання, відповідністю методів досліджень до 

поставленої мети і завдання та високим ступенем вірогідності отриманих 

результатів. 

Дисертація написана науковою мовою, акуратно оформлена, матеріал 

викладений послідовно, зрозуміло і в доступній формі. Висновки досліджень, 

пропозиції виробництву повністю обґрунтовані і відповідають отриманим 
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результатам власних досліджень дисертаційної роботи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи Журенко Олени Василівни 

полягає в тому, що 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. 

Здобувачкою розроблено експрес-методику, яка дозволяє впродовж 20–

30 хв отримувати дані щодо виявлення у тварини відповідного типу вищої 

нервової діяльності. Розроблено новий підхід до корекції мінерального обміну і 

молочної продуктивності корів шляхом випоювання тваринам мікроелементної 

кормової добавки «Гермацинк». 

За результатами кореляційного, двофакторного дисперсійного та 

регресійного аналізів доведено, що в нервовій регуляції мінерального 

гомеостазу беруть участь як коркові, так і вегетативні механізми, які тісно 

пов’язані між собою. Уперше встановлено сезонність впливу кортико-

вегетативних механізмів на обмін макро- і мікроелементів у організмі корів. 

Встановлено залежність між типом вищої нервової діяльності та вмістом 

Магнію, Феруму, Цинку, Купруму, Мангану та Літію у сироватці крові, цільній 

крові та клітинах крові. Отримано нові наукові дані щодо молочної 

продуктивності корів та її зв’язків із вмістом окремих макро- і мікроелементів із 

різними параметрами кортико-вегетативної регуляції. 

На основі отриманих результатів було доведено ефективність 

згодовування мікроелементної добавки «Гермацинк» для корекції вмісту 

окремих макро- і мікроелементів в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності і вегетативним статусом. Встановлено, що мікроелементна добавка 

«Гермацинк» збільшує середньодобовий приріст молочної продуктивності 

корів. 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено 1 патентом на винахід 

«Спосіб оцінки сили нервових процесів у великої рогатої худоби»; 3 

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»; 1технічними умовами «Добавка мікроелементна 

кормова Гермацинк»; авторським свідоцтвом на твір «Кортикальні механізми 

регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року». 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані авторкою 

результати наукових досліджень щодо особливостей кортико-вегетативних 
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механізмів регуляції обміну окремих макро- і мікроелементів в організмі 

залежно від пори року, значно розширують і доповнюють сучасні уявлення про 

фізіологічні механізми регуляції обміну окремих макро- і мікроелементів в 

організмі дійних корів. 

На основі отриманих результатів клінічного випробування кормової 

добавки встановлено ефективність та науково обґрунтовано доцільність 

застосування мікроелементної добавки «Гермацинк» для корекції мінерального 

гомеостазу, підвищення молочної продуктивності корів із різними особливостями 

вищої нервової діяльності та тонусом автономної нервової системи. 

Розроблена та запатентована експрес-методика дозволяє встановити 

належність тварини до відповідного типу вищої нервової діяльності, що дає 

можливість індивідуального підходу до корекції раціонів за макро- і 

мікроелементним складом з урахуванням темпераменту та стану автономної 

нервової системи дійних корів. 

Цінним результатом дисертаційної роботи є формування науково-

методичної бази на основі отриманих даних, а саме методичних рекомендацій: 

«Механізми нейро-ендокринної регуляції функцій організму тварин та 

фізіологічні методи їх корекції», «Обмінні процеси в організмі тварин різних 

типів вищої нервової діяльності та їх регуляція», навчальних посібників із 

дисципліни «Фізіологія тварин» та авторське свідоцтво на твір «Кортикальні 

механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року». 

Матеріали дисертаційної роботи були апробовані в доповідях та 

обговорені на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях. 

Результати дисертаційної роботи Журенко О. В. впровадженні та 

використовуються у навчальному процесі 5 кафедр вищих навчальних закладів 

України ветеринарного профілю. 

Повнота викладених матеріалів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації опубліковано у 45 наукових працях, з яких 9 

статей у наукових фахових виданнях України, 14 статей 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, 1 технічні умови, 2 науково-методичні 

рекомендації, 2 навчальні посібники та 11 тез наукових доповідей. 

Аналіз структури і змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

Журенко О. В. викладена на  440 сторінках комп’ютерного тексту і складається 

з анотацій; переліку умовних позначень; вступу; 4 розділів: «Огляд  

літератури», «Матеріали і методи досліджень», «Результати власних 
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досліджень», «Аналіз і узагальнення результатів досліджень»; висновків; 

пропозицій виробництву; списку використаних джерел та додатків. Робота 

ілюстрована 125 таблицями та 51 рисунком, які значно полегшують сприймання 

матеріалу. Список використаної літератури налічує 510 джерел, із них 251 

латиницею.Оформлення дисертаційної роботи відповідає вимогам ДАК України 

щодо докторських дисертацій. 

У вступі (дис. ст. 32-38) наведені всі необхідні елементи, передбачені 

вимогами до структури дисертаційної роботи. Дисертантка на належному 

науковому рівні обґрунтовує актуальність вибраної теми, висвітлює її зв’язок з 

науковими темами, ставить 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. 

Розділ 1. Огляд літератури включає 5 підрозділів (дис.ст.39-73), а саме: 

«Вплив типологічних особливостей вищої нервової діяльності на мінеральний 

обмін в організмі тварин»; «Особливості макро- та мікроелементів для 

організму тварин»; «Роль автономної нервової системи у функціонуванні (регуляції) 

мінерального обміну»; «Дія біологічно активних речовин на обмін макро- та 

мікроелементів в організмі корів»; «Заключення з огляду літератури». 

В даному розділі дисертантка наводить дані про механізми пристосування 

тваринного організму до умов навколишнього середовища, а також описує 

етапи розвитку основних властивостей вищої нервової діяльності. Вказано 

фактори визначення типів нервової системи, описано значення макро- та 

мікроелементів для організму, а також роль автономної нервової системи і 

біологічно активних речовин у мінеральному обміні та їх вплив на 

продуктивність корів. У заключному підрозділі огляду літератури дисертантка 

узагальнює вплив типів вищої нервової діяльності та тонусу автономної 

нервової системи на регуляцію мінерального обміну в організмі тварин та 

корекцію молочної продуктивності за рахунок мікроелементних добавок. 

Огляд літератури написаний авторкою змістовно, логічно і послідовно. 

Зазначимо, що результати експериментів та висновки багатьох дослідників, що 

вивчали ці питання, ґрунтовно проаналізовані й лаконічно викладені. Слід 

відмітити, що опрацювання дисертанткою значної кількості різних джерел дало 

змогу проаналізувати основні питання щодо кортико-вегетативної регуляції 

мінерального обміну в організмі корів і спонукало до проведення ґрунтовних 

досліджень. Викладений матеріал в даному розділі є досить інформативним, 

легко сприймається та відображає обізнаність дисертантки з даною 

проблематикою, вміння критично аналізувати дані літератури і робити 
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об’єктивні висновки. 

Необхідно відмітити, що дисертантка добре володіє матеріалом, у 

завданнях виділяє ті питання, які потребують додаткового дослідження і 

наукового доповнення. 

Отже, принагідно підкреслюю, що за обраною темою дисертації 

здобувачкою проведено достатній за обсягом та фаховою оцінкою аналіз даних 

літератури. 

Розділ 2. Матеріали і методи досліджень (дис. ст. 74-95) добре 

продуманий, детально описані методи та методики які використовувалися при 

визначенні досліджуваних показників, що сприяє глибокому розкриттю 

основних положень дисертації і свідчить про продуману концепцію роботи. 

Вибір напряму та етапів досліджень обґрунтований та відображає науковий 

пошук здобувачки для досягнення поставленої мети. Робота виконувалася у 

спеціалізованих лабораторіях із застосуванням сучасного обладнання й приладів. 

Застосування загальноприйнятих та спеціальних методів та методик дало 

змогу вирішити поставлені у дисертаційній роботі завдання. Методи 

статистичної обробки результатів (визначення середніх величин і їх похибок, 

вірогідність різниці показників, описова статистика, регресійний, 

багатофакторний дисперсійний і кореляційний аналіз отриманих даних), в 

повній мірі забезпечили об’єктивність і достовірність отриманих результатів. 

Розділ 3. Результати власних досліджень (дис. ст. 96-312) займає 

основну частину дисертації і включає 8 підрозділів (Дослідження кортико-

вегетативних механізмів регуляції у корів; Вплив кортико-вегетативних 

механізмів регуляції на обмін макроелементів у організмі корів; Взаємозв’язки 

вмісту окремих макроелементів у крові корів залежно від пори року; Кортико-

вегетативні механізми регуляції обміну окремих мікроелементів у крові корів; 

Взаємозв’язки вмісту окремих мікроелементів у крові корів залежно від пори 

року; Корекція вмісту окремих мінеральних елементів у крові корів із 

врахуванням типологічних особливостей нервової системи; Продуктивність та 

її корекція мікроелементною добавкою «Гермацинк» у корів із різними типами 

нервової регуляції; Зв’язок продуктивності з вмістом окремих мінеральних 

елементів у крові корів за згодовування мікроелементної добавки «Гермацинк»), 

кожен з яких містить по декілька пунктів та підпунктів. 

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, дещо менше 

корів з сильним врівноваженим рухливим та слабким типами. 

На основі проведених досліджень встановлено сезонність впливу 
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кортико-вегетативних механізмів на обмін макро- і мікроелементів у організмі 

корів. Зокрема, сила нервових процесів більше впливає на вміст Калію у крові 

взимку (ղ²ᵪ=0,43–0,61; p<0,01–0,001), тоді як врівноваженість – у теплу пору 

року (ղ²ᵪ=0,49–0,63; p<0,01–0,001). Врівноваженість нервових процесів чинить 

більший вплив на вміст Магнію і Натрію у крові корів, ніж їх сила та 

рухливість. Тонус автономної нервової системи у корів влітку обернено 

пов’язаний із вмістом Кальцію, Магнію, Купруму в цільній крові (r=−0,73; 

p<0,05) та клітинах крові (r=−0,71–0,87; p<0,001). 

Встановлено вірогідну залежність між типом вищої нервової діяльності та 

вмістом Магнію у цільній крові корів, сироватці й клітинах крові (F=5,35–

33,8>FU=3,01; p<0,01–0,001). Крім цього, вміст Магнію у різних фракціях крові 

корів залежить від їх вегетативного статусу (F=20,4–30,0>FU=3,55; р<0,001). 

Сила та врівноваженість нервових процесів сильніше впливає на вміст Цинку у 

крові влітку (ղ²ᵪ=0,69–0,78; р<0,001), тоді як сила та рухливість – взимку. Сила 

нервових процесів влітку вірогідно лімітує вміст Купруму в цільній крові та її 

сироватці (ղ²ᵪ=0,35–0,41; p<0,05–0,01), врівноваженість – в цільній крові, 

сироватці й клітинах крові (ղ²ᵪ=0,44–0,52; p<0,01), а рухливість – в клітинах 

крові (ղ²ᵪ=0,28–0,38; p<0,05).  

Отримано нові дані щодо продуктивності корів із різними параметрами 

кортико-вегетативної регуляції та її зв’язки з вмістом окремих макро- та 

мікроелементів. Встановлено кореляцію вмісту Магнію (r=0,52; p<0,001), 

Цинку (r=0,48; p<0,01) і Купруму (r=0,38; p<0,05) з вмістом жиру в молоці корів. 

Експериментально доведено та обґрунтовано ефективність застосування 

мікроелементної добавки «Гермацинк» для корекції вмісту окремих макро- і 

мікроелементів в крові та підвищення продуктивності корів з різними типами 

вищої нервової діяльності і тонусом автономної нервової системи. 

Встановлено, що випоювання коровам кормової добавки «Гермацинк» в 

дозі 10 мл/добу впродовж 10 діб, сприяло підвищенню продуктивності корів, 

причому ефективність корекції мала індивідуальний характер і залежала від 

параметрів кортико-вегетативної регуляції. Найбільший позитивний ефект 

використання мікроелементної добавки відмічали у корів слабкого типу вищої 

нервової діяльності та із відхиленнями від нормотонії, особливо за підвищеного 

тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи. Так, 

середньодобовий надій і жирність молока у корів сильних типів вищої нервової 

діяльності упродовж 30 діб після задавання добавки підвищується відповідно на 

1,8–4,4 та 0,05–0,06 %. У корів слабкого типу ці показники молочної 

продуктивності за аналогічний період зросли відповідно на 13,0 і 0,06 %. 

Середньодобовий надій у корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків збільшився 
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відповідно на 0,7 %, 3,9 та 11,1 %, з одночасним підвищенням жирності молока 

на 0,052–0,053 %. Вміст Калію в сироватці крові підвищувався на 16 % (p<0,05), 

Кальцію – на 4,7 %; а з 10 до 30 доби експерименту – вміст Магнію на 14,5 % 

(p<0,001), Цинку та Мангану – на 16,1–16,2 % (p<0,01), Купруму в клітинах 

крові – на 9 % (p<0,001). Крім цього, у корів-симпатикотоніків встановлено 

збільшення вмісту Купруму, Феруму та Мангану в клітинах крові на 8,3–12,9 % 

(p<0,05–0,01). 

Всі підрозділи власних досліджень написано на достатньо високому 

методичному рівні, матеріал викладено конкретно, логічно, зрозуміло. Кожний 

розділ завершується коротким, змістовним висновком, заснованим на 

результатах власних досліджень та аргументованими посиланнями на 

літературні джерела. Отримані результати ілюстровані 125 таблицями, 

51 рисунком, що значно полегшує сприйняття матеріалу. Оцінюючи цей розділ в 

цілому, необхідно відзначити фахово проведений і науково аргументований 

аналіз одержаних результатів, які достатньо повно описані та проаналізовані з 

визначенням ступеня вірогідності. 

Розділ 4. Аналіз і узагальнення результатів досліджень викладено на 

37 сторінках дисертації. У цьому розділі (дис.ст. 313-349) дисертантка провела 

детальний, всебічний аналіз і обговорення одержаних результатів. Матеріал 

даного розділу викладений послідовно, логічно, фахово. Дисертантка добре 

ознайомлена із результатами досліджень інших науковців, досконало знає 

досліджувану проблему, на достатньо фаховому та науковому рівнях аналізує, 

пояснює та порівнює отримані результати з даними вітчизняних та іноземних 

дослідників. 

Висновки (дис.ст. 350-354). На основі фактичного матеріалу авторкою 

зроблено 12 логічних, чітких і послідовних висновків, що випливають з 

результатів власних досліджень і відображають досягнення поставленої мети та 

виконання завдань досліджень.  

Пропозиції виробництву (дис.ст. 355) складають з 4 пунктів актуальних 

як для наукової, навчальної діяльності, так і для роботи лікарів ветеринарної 

медицини, фахівців молочного скотарства. 

Список використаних джерел   нараховує 510 найменувань, з яких 251 

латиницею, оформлений згідно вимог. Використана література відповідає 

напрямку досліджень, застарілих джерел мало, що свідчить про обізнаність 

дисертанта із сучасними науковими досягненнями в даній галузі науки. 

У додатках, дисертант виклала документи, що підтверджують наявність 

патентів на винахід і корисну модель, свідоцтва та рішення про реєстрацію 

авторського права на твір, методичних рекомендацій, актів про використання 

результатів докторської дисертаційної роботи у навчальний процес. 
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Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат в повному обсязі відображає основні положення дисертаційної 

роботи. Вступна частина, висновки і пропозиції виробництву є ідентичними у 

дисертації та авторефераті. 

Отже, зміст і структура дисертаційної роботи Журенко Олени Василівни 

логічно й послідовно пов’язані. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій сформульованих у дисертації є достатнім. Аналіз 

дисертаційної роботи і автореферату свідчить, що здобувачка теоретично добре 

підготовлена до виконання наукової роботи. 

 

Дискусійні, критичні зауваження та запитання до дисертанта 

 Незважаючи на високу наукову, теоретичну і практичну значимість 

досліджень, є деякі зауваження щодо викладу матеріалу у дисертаційній роботі 

та окремі запитання, що потребують пояснення і відповіді дисертантки. 

 

Зауваження: 

1.  У Розділі 2. «Матеріали і методи досліджень» наведені детальні описи 

окремих методик, наприклад: «Визначення вмісту макро- та мікроелементів 

методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії»; «Визначення неорганічного 

фосфору в сироватці крові», є зайвими, адже це стандартизовані методики й 

достатньо було б подати посилання на відповідне джерело. Тоді як, марку і 

модель лабораторних приладів і обладнання, яке використовували для 

визначення досліджуваних показників у зразках крові тварин, не вказано. 

2. Вважаю, що терміни «взаємозв’язок» і «взаємовідношення» тотожні, 

достатнім було б формулювання: «… на основі вивчення кортико-вегетативних 

механізмів регуляції встановлено особливості взаємозв’язків між типами вищої 

нервової діяльності, тонусом її вегетативної діяльності в організмі …» 

3. Визначення не лише вмісту макро- та мікроелементів в крові корів, а й 

визначення морфологічних показників крові, активності АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛДГ, 

вміст загального білка, глюкози, дозволило би в більш повному обсязі 

охарактеризувати функціональний стан організму досліджуваних тварин при 

вивченні ефективності застосування кормової добавки «Гермацинк». 

4. Одиниці виміру вмісту досліджуваних макро- і мікроелементів у крові 

корів бажано подавати в одиницях системи SI (ммоль/л, мкмоль/л). 

5. По тексту роботи в декількох місцях зустрічається формулювання 

«нанопрепарат» (зокрема в підрозділі 3.4. «Корекція вмісту окремих 

макроелементів у крові корів із урахуванням типологічних особливостей 

нервової системи та вегетативного статусу»  – «… через 10 діб після початку 
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задавання нанопрепарату…»). Досліджуваний Вами Гермацинк – це 

мікроелементна кормова добавка (відповідно до ТУ У 10.9-00493706-001:2019), 

а не препарат. 

6. В тексті дисертаційної роботи зустрічаються окремі граматичні помилки, 

в основному технічного характеру (пропущена буква в слові, повторювання 

одного й того самого слова, подвійні крапки та інші). 

 

Запитання: 

1. Чи розроблена Вами експрес-методика, щодо виявлення у тварини 

відповідного типу вищої нервової діяльності є стандартизована, для яких видів 

тварин можна її використовувати? Чи проводили Ви паралельне визначення 

темпераменту у великої рогатої худоби за допомогою іншого методу? 

2. Хто є виробник досліджуваної Вами мікроелементної добавки 

«Гермацинк»,  чи вона зареєстрована в Україні як кормова добавка? 

3. Чи проводили визначення загального аналізу крові, біохімічних 

показників, копрологічні дослідження, діагностику на скриті форми маститу у 

досліджуваних Вами корів для підтвердження стану здоров’я тварини? Чи в 

продовж періоду проведення досліджень були випадки захворювання, вибуття 

тварин з експерименту? 

4. Від чого залежав вибір різних фракцій крові (сироватка, плазма, клітини 

крові) для дослідження вмісту макро- і мікроелементів.  

5. Чи впливає сила, врівноваженість, та рухливість нервових процесів на 

вміст Сu у різних фракціях крові залежно від пори року. 

6. Як можете пояснити, посилення взаємозв’язку вмісту Mg, Zn, Cu з 

вмістом жиру в молоці корів через 30 діб після випоювання мікроелементної 

добавки «Гермацинк». 

7. Як змінює взимку тонус  автономної нервової системи кореляційні зв’язки  

з вмістом Мg у крові корів. 

 

 Отже, враження від автореферату та дисертаційної роботи Журенко 

Олени Василівни позитивне. Зроблені зауваження та недоліки не є 

принциповими, частина з них має уточнюючий та дискусійний характер, вони 

не зменшують актуальності, наукової новизни та практичної значимості роботи. 

Розкриття даних питань при захисті дисертації дасть можливість на основі 

теоретичного та практичного обґрунтування глибше висвітлити науковий 

напрямок, практичну значимість даної наукової роботи та обізнаність авторки з 

даної проблематики. Окремі зауваження варто врахувати у подальшій науковій 

роботі. 
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