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Вiнницького нацiон€Lllьного аграрного унiверситету про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатiв дисертацiI

Ткаченко Тетяни ЮрiiЪни на тему:
<<Вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим

зерном кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть продукцii)>, подану на
здобуття наукового ступеня доктора фiлософii гаlryзi знань 20 - аграрнi
науки та продовольство за спецiальнiстю 204 - технологiя виробництва i

переробки продукцii тваринництва

витяг

з протокоrry Nчl вiд 20 серпня 202L року
засiдання мiжкафедрального ceMiHapy

з попереднього розгляду дисертацiй фаrсультету
технологiТ виробництва i переробки продукцiТ тваринництва та ветеринарii

присутнI
Члени мiжкафедрального ceMiHapy:

спiвробimнuкll кафеdрu BemepuHapii, ziziенu mа розвеdення mварuн:
Р.А. Чудак - доктор сiльськогосподарських наук, професор, голова

мiжкафедрztJlьного ceMiHapy; В.М. Ушаков - кандидат ветеринарних наук,
доцент, декан факультету технологii виробництва i переробки продукцii
тваринництва та ветеринарii, заступник голови мiжкафедр€rльного ceMiHapy;
Ю.М. Побережець - кандидат сiльськогосподарських наук, доцент, секретар
мiжкафедрaльного ceMiHapy; О.С. Яремчук - доктор сiльськогосподарських
наук, професор; Г.I. Льотка - кандидат сiльськогосподарських наук, доцент,



- спiвробimнuкu кафеdрu mехнолоzii вuробнuцmва проdукmiв
mварuннuцmва:

М.Ф. Кулик - доктор сiльськогосподарських наук, професор, завiдувач
вiддiлу виробництва i використання KopMiB Iнстиryту KopMiB та сiльського
господарства Подiлля НААН, член-кореспондент НААН; В.П.
Куlерявий доктор сiльськогосподарських наук, професор, директор
ВСП <Чернятинський фаховий коледж ВНАУ>; Г.М. Огороднiчук - кандидат
сiльськогосподарських наук, доцент, заступник декана з навчаJIьноi роботи;
О.П. РазОнова - кандидат сiльськогосподарських наук, доцент, заступник
декана з науковоi роботи; 0.I. Скоромна - кандидат сiльськогосподарських
наук, доцент; Т.Л. Голубенко - кандидат сiльськогосподарських наук,
доцент;

- спiвробimнuкu кафеdрu харчовtм mехнолоziй mа мiкробiолоzii:
Т.В. Фарiонiк - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри.

Всього 15 iз 16 членiв мiжкафедрального ceMiHapy.
Засiдання мiжкафедрzrльного ceMiHapy вiдкрив голова

мiжкафедр€tльного ceMiHapy, доктор сiльськогосподарських наук, професор
Р. А. Чудак.

Секретарем на засiданнi мiжкафедрального ceMiHapy призначено
кандидата сiльськогосподарських наук, доцента кафедри ветеринарiТ, гiгiени
та розведення тварин Ю. М. Побережець.

СЛУХАЛИ:
,Щоповiдь Ткаченко Т. Ю. про ocHoBHi положенIuI дисертацiйноi роботи

(тема: <<Вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим
вологим зерном кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть продукцii>,
науковий керiвник: М.Ф. Кулик доктор сiльськогосподарських наук,
професор, завiдувач вiддiлу виробництва i використання KopMiB Iнституту
KopMiB та сiльського господарства Подiлля НААII, Iшен-кореспондент
НААН), найбiльш cyTTeBi HayKoBi та практичнi результати дослiдження.

Запитання по TeMi дисертацii ставили:
1. Кучерявий В. П. д.с.-г.н, професор:
l. Вidповidно do поdаноt Bclшu схемu науково-еоспоdарськоzо dослidу,

piBeHb лЬuну у сuрому проmеiнi рацiону конmрольноt mа dослidноi 2руп
зменlпу€mься в закпючнuй перiоd dослidу, чuм Blt моilсеmе це обtрунmуваmu?

Вiдповiдь:
Хочу звернути BaIIIy увац, що у закJIючному перiодi вiдгодiвлi вологе

зерно кукурудзи було викJIючене, аби викJIючити його вплив на якiсть сала.
Вiдповiдно до норм годiвлi Г. О. Богданова та О. П. Капашнiкова, piBeHb
сирого протеiЪу KopMiB рацiону у заключний перiод вiдгодiвлi мае
знаходитись на вiдповiдному piBHi, що й було вiдображено у cxeMi
науково-господарського дослiду.

2. ОбlРунmуЙmе, чому кiлькiсmь mварuн у конmрольнiй mа dослidнtм
zрупах склаdае саме I2 zолiв?



Вiдповiдно до методики постановки науково-господарського дослiду в
УМОВах ДI Д <<Пасiчно> методом груп-анагlогiв вiдбиралися тварини у
кiлькостi |2 голiв у вiдповiдностi iз живою масою, станом здоров'я,
вгодованiстю тастаттю

3. У duсерmацiйнiй робоmi ваJчtu прudiлена значна yBaza BMicmy
сечовuнu у м'жовiЙ mканuнi, печiнцi mа KpoBi свuней. Розкрuйmе меmоdut<у
вuз н ач ення с е чо в uнu у d о сл i d сrcу в aHtM зр сtз Kclx.

Вiдповiдь:
Запропонований нами метод базуеться на ферментацii сечовини пiд

дiею уреши coi з видiленням aMiaKy, який змiнюе буферну eMHicTb, тобто
величину рН розчину.

,Щля приготування розчину соi береться 4 г дрiбнопомеленоi соi в 100
Мл дистильованоi води. Розчин настоюеться протягом 1 год. дJIя переходу
водорозчинних фракцiй бiлкiв.

.Щля визначення сечовини у пробi пл€вми KpoBi береться проба 2 мл
ПЛЕВМИ KpoBi i добавлясться 20 мл дистильованоi води, замiряеться рН i
каплями 0,1 н HCl величина рН доводиться до 5,7-5,8 пiд контролем рН-
МеТРа. УРеаЗа в 10 мл розчину соТ змiшуеться з 20 мл дистильованоi води,
ЗаМiРяеться piBeHb рН та пiд контролем рН-метра показник доводиться
КРаПЛЯМИ 0,1 Н HCl до рiвня 5,7-5,8. Потiм змiшуемо розчин соi з розчином
KpoBi та пiсля змiшуваннrl визначаемо рН розчину, який в колбочцi ставиться
на iнкубацiю у водяну баню при темпераryрi +З7 ОС на 1 годину при
помiшуваннi через кожнi 15 хвилин. Пiсля охолодження замiряеться
покЕвник рН i титруеться 0,001 н. HCl пiд контролем рН-метра до
ПОПеРеДНьОi величини рН розчину перед iнкубацiею. Кiлькiсть сечовини
визначаеться розрахунковим методом, з урахуванням молярноi маси
сечовини.

2. Разанова О. П., к.с-г.н, доцент:
1. ЧОМУ У вашuх dослiduсення)с закценmована yBaza ссlлrе на BMicmi

сечовuнu у KpoBi, печiнцi mа л,r'ясi mварuн?
вiдповiдь: Варто зuвначити, що пiд час вiдщеплення амiногрупи в

ОРГаНiЗМi Утворюеться велика кiлькiсть aMiaKy NНз. Також BiH утворюсться
ПiД ЧаС роЗпаду нуклеотидiв та aMiHiB. .Щезамiнування амiнокислот та
УТВОРеННя aMiaKy вiдбуваеться в тканинах усього органiзму. AMiaK при його
НаДЛИШКУ ЗДiЙснюе токсичниЙ вплив на органiзм, тому iснують шляхи його
виведення. 95 % aMiaKy виводиться з сечовиною через цикл Кребса -
ХеНСеЛайта, який вiдбуваеться у печiнцi. Орнiтиновий цикJI, або цикII
КРебСа-ХенСелайта, мiстить у собi 5 реакцiй, кожна з яких катшtiзуеться
спецiальним ферментом. okpiM того, ще однiею функцiею даного цикJrу
являеться синтез частково замiнноi амiнокислоти аргiнiну.

ОСКiльки моJIекула сечовини е потенцiйно токсичною спо.гryкою, ii
BMicT являеться небажаним У продуктах харчування людей, яким с, зокрема,
м'ясо та печiнка свиней.

3. Чудак Р. А., д.с.-г.н, професор:



1. ЯкuЙ icHye вза€лчrозв'жок iз вмiсmом еемоzлобiну у KpoBi mварuн mа
вмiсmом лiзuну у сuрому проmеiнi рацiону ?

Вiдповiдь:
Важлива роль в обмiнi речовин в органiзмi свиней належить

еритроцитам KpoBi. Еритроцити адсорбують рiзнi органiчнi речовини, гази
та транспортують ik до внутрiшнiх органiв. Основна функцiя еритроцитiв
закJIючаеться у транспортi кисню та вуглекислоти, яка нерозривно пов'язана
з властивостями бiлка гемоглобiну. ,,Щостатня кiлькiсть гемоглобiну в KpoBi
забезпечуе оптим€Lпьний piBeHb обмiнних процесiв в органiзмi тварин, що i
було пiдтверджено отриманими даними. ,,Щослiдження пок€}зали, що бiльш
високиЙ BMicT гемоглобiну мшtи свинi дослiдноi групи, який спiвпадае на
такий же piBeHb пiдвищення iнтенсивностi росту свиней цiеi групи.

2. Опuulimь роль часmково заtпiнноt аtлiнокuслоmu арziнiну в орzанiзмi
mварuнu.

Вiдповiдь:
Аргiнiн бере }п{асть у великiй кiлькостi клiтинних процесiв, адже

мiститься в активних дiлянках багатьох бiлкiв. OKpiM того, аргiнiн
е ПОПеРеДНИКОм ниЗки бiологiчно активних молекул, вкJIючаючи оксид азоту
(NO), креатин, сечЬвину, полiамiни, L-пролiн, L-орнiтин, глутамат i агматин.
Умовно замiнна або частково замiнна амiнокислота аргiнiн входить до скJIаду
пептидiв, являеться попередником синтезу сечовини у орнiтиновому циклi.
АРгiнiн бере }п{асть у синтезi колагену та yTBopeHHi антитiл, синтезу
глiкогену у печiнцi та м'язах тварин.

3. Яtу роль вidiераюmь альбумiнu?
Вiдповiдь:
Бiлки сироватки KpoBi тварин виконують визначенi фiзiологiчнi функцii.

ТаК, ШrьбУмiни беруть }пIасть у транспорryваннi лiпiдiв, вуглеводiв та
ЖИРНИХ КИСЛоТ. Вони мають велике значення як пластичниЙ матерiшl i
ЖИВляТЬ клiтини, неЙтралiзують токсичнi речовини продуктiв обмiну
клiтин. Альбумiни н€Llrежать до групи простих водорозчинних
ГЛОбУЛяРних бiлкiв. iх основною функцiею е транспортна, ,обrо вони
ЗВ'яЗ5поть бiологiчно активнi речовини, наприкJIад гормони, холестерин,
бiлiрубiн та доставJIяють його до необхiдного органа або тканин.

4. Полiщук Т. В., к.с-г.н, доцент:
I. У чому поляzае наукова новuзна BaulltJc dослiduсень?
ВiдповИь:
наукова новизна наших дослiджень полягае у тому, що вперше

еКСПеРиМентЕlпьно огрунтовано обЦрунтовано BMicT лiзину в сирому протеiнi
KopMiB рацiону при вiдгодiвлi молодняка свиней на piBHi 6,6О^ вiдповiдно до
рiвня лiзину в м'язовiй тканинi (м'ясi) свиней.

5. Огороднiчук Г. М., к.с-г.н, доцент:
I. Чuм вu пояснюеmе Bucoly засвоюванiсmь бiлlу cBltшuHll, в чоJйу

поля2ае основа йоzо хiмiчноzо склаdу?
ВiДПОвiдь: Свинина - надзвичайно корисний та важливий продукт



харчування. СвининУ потрiбно розгJIядати як основне джерело бiлкових
pecypciB харчування i як найцiннiшу скJIадову м'яса. Воно с основним
ДЖеРеЛОМ бiЛКа та мiстить yci необхiднi для людини поживнi речовини. На
ВiДМiНУ ВiД РОслинних, бiлки тваринного походженнrI мiстять набiр
незамiнних, а також замiнних амiнокислот, зокрема, високий BMicT лiзину на
piBHi 8,7оА. СпiввiдношенЕrt BMicry в м'язовiй тканинi незамiнних aMiHo-
кислот наближаеться до оптим€UIьного, тому бiлок м'яса свинi мае високий
сryпiнь засвоюваностi.

6. Льотка Г.I. к.с-г.н, доцент:
l. На ВаШУ dУrrrу, в чому прослidковуеmься взаемозв'жок злиенutення

внуmрiшньоzо эtсuру в mушсlх свuней - iз вмiсmом лiзuну у сuрому проmеtнi
рацiону?

Вiдповiдь:
Результати дослiДженЬ показалИ, що пiдвищений BMicT лiзину впливае

на сryпiнь iнтенсивностi жировiдкладення у тiлi свиней. Зменшилася маса
внутрiшнього жиру на 39,3Yо, ТОВЩина шпику на 5,6Yо у дослiднiй групi
тварин, що е переконЛивим пок€вником впливу вищого BMicry лiзину на
piBHi 6,6 Уо в сирому протеihi KopMiB рацiону в дослiднiй групi проти 4,8 Уо
лiзину в контролi. Ще пояснюеться тим, що при виникненнi дефiциту
незамiнних амiнокислот, зокрема лiзину, ланцюг решти амiнокислот
протеiну пiсля дезамiнування використовуеться в процесах лiпогенезу,
тобто вiдкладення жиру в тiлi свиней. Товщина шпику i BMicT внутрiшн"оiо
жиру мають протилежну з€rлежнiсть щодо впливу лiзину на обмiн речовин.
Нижчий BMicT сечовини в м'ясi свиней дослiдноТ групи е наслiдком
пiдвищеНня рiвнЯ обмiнУ речовиН пiд вплИвом виЩо.о рй" лiзинУ 6,6 О/о В
сирому протеiнi, чим обцрунтовуеться зниженням рiвня iнтенсивностi
лiпiдногО обмiнУ в органiЗмi пiддоСлiдниХ свинеЙ щодО BMicry лiзинУ 4,8 Yо В
контрольнiй групi.

7. Побережець Ю. М., к.с-г.н, доцент:
1. ЯК ви вираХовув€rли покЕIзник рiвня рентабельностi рiзних BapiaHTiB

вироцryвання тварин контрольноi та дослiдноi гру., тварин?
Вiдповiдь:
Рентабельнiсть - пошIття, що характеризуе економiчну ефективнiсть

виробництва, за якоi пiдприемство за рахунок грошовоi вйруlки вiд
реалiзацiT продукцiI (робiт, послуг) повнiстю вiдшкодовуе витрати на if
виробництво Й одержуе прибуток як головне джерело розширеного
вiдтворення. .щля кiлькiсного вимiру рентабельностi в цiлому по аграрних
пiдприемствах визначаеться за формулою:

п ,l00

Вв де

п валовий прибуток вiд реалiзацii; Вв виробничi витрати на
реалiзовану продуiцiю (ii виробнича собiвартiсть).



ВисТУПИЛИз
1.1. Рецензент: кандидат сiльськогосподарських наук, доцент

Сироватко Катерпна Максимiвна.
В роботi автором теоретично обЦрунтовано та експериментально

пiдтверджено позитивний вплив BMicry лiзину на piBHi 6,6 О^ в сирому
протеiЪi KopMiB рацiону свиней при вiдгодiвлi у поеднаннi з вологим
консервованим зерном кукурудзи на показники забою та якiсть продукцii.
Встановлено, що пiдвищення BMicry лiзину в рацiонi обумовлюе зниження
BMicry сечовини в м'язовiй тканинi (м'ясi), KpoBi та печiнцi свиней, а також
зменшення H€uIBHocTi сечовини в м'ясi при його зберiганнi в холодильнику
ВПРОДоВж шести дiб. При незбалансованостi протеiну за амiнокислотним
скJIадом в рацiонах свиней утворюеться дисбаланс у спiввiдношеннi
амiнокислот, який органiзм вирiвнюе синтезом бiлка за лiмiтуючою
незамiнною амiнокислотою, а решта амiнокислот дезамiнуються з
под€lльшим синтезом сечовини з витратою значноi кiлькостi енергii i,
вiдповiдно, середньодобовi прирости зменшуються.

У проведених дисертанткою дослiдженнях BMicT лiзину 6,6 О/о в сирому
ПРОТеiНi KopMiB рацiону дослiдноi црупи оптим€lJIьним порiвняно з iншими
РаЦiОнами, також обlрунтовано, що вирiшЕшьна роль у досягненнi високоi
ПРОДУКТивностi молодняка свинеЙ на вiдгодiвлi належить кiлькостi сирого
протеiЪу в рацiонi та його якостi, а саме BMicTy у ньому лiзину, адже у бiлку
м'язовоi тканини свиней мiститься 8,7О^ лiзину, у бiлку коров'ячого молока
- 8,3Уо, бiлКУ яловичинп - 8,6Yо i бiлку курячих яець, як ет€lлону, на piBHi
7,2О/о, а у бiлку екструдованоi coi в середньому на piBHi 6,7Уо, тодi як за
даними Калашникова О. П. в зернi фуражноТ пшеницi - 2,2Уо та ячменю
3,6О/о.

У Роботi вперше експеримент€lльно встановлено позитивний вплив
BMicry ЛiЗинУ на piBHi 6,6 Yо в сирому протеiЪi на зниженшI концентрацii
СеЧОВИНИ В KpoBi, печiнцi та м'язовiЙ тканинi (м'ясi) свиней дослiдноi групи в
МеЖаХ 281t Уо, а це важливиЙ пок€вник якостi м'яса з оцiнкою його
харчовоi цiнностi.

ПiДтвердженням практичноi цiнностi отриманих результатiв
ДОСЛiдЖення е те, що результати дисертацiйного дослiдження прийнятi до
ВикористанЕя у роботi ДI Д Пасiчна Старосинявського району
Хмельницькоi областi (акт впровадженнrt вiд l0.01.2021 р.).

OcHoBHi HayKoBi результати за темою дисертацii використовуються у
НаВЧ€lЛЬНОМУ ПРоцесi Вiнницького нацiона-гlьного аграрного унiверситету
ПРИ ВИКJIаДаннi окремих частин навчЕlльних дисциплiн (довiдка Jф 01.1-60-
|552 вiд 02.10.2020 р.).

В ЦiлОмУ Дисертацiя написана з дотриманням iснуючих вимог, мае
ЦiЛiСнУ структуру i е завершеним науковим дослiдженням. Проте, не Bci
ПОЛОЖеННrI ДиСертацii е беззаперечними, деякi питання потребують



уточнення та додатковоi арryментацiТ, а саме:
- у cTpyкTypi рацiону в обох групах свиней вологе зерно кукурудзи

СТаНОВИЛО З7Yо, пшеницi фуражноi 45Уо, БВМД l|Yo, соЕяшниковоi макухи -
8О^, аJIе вiдсутнiй роздiл по технологii заготiвлi вологого зерна
кУкУрУдзи в господарствi, де проводилися дослiдження, не приведено данi
бiохiмiчного скJIаду зерна у процесi його зберiганrrя. L{e е суттевим
недолiком роботи.

поряд з тим в таблицi б фоздiл 3) (стр. 82), не пок€вано
СТаТИСТИЧна обробка даних середньодобових приростiв. Тому виникае
ПИТаНня Чи проводилося iндивiдуаlrьне зважування пiддослiдних тварин, чи
групове. Вiдсутнi данi бiометричноi обробки i по показниках забою.

ДИНамiкУ змiн сечовини в м'ясi пiсля забою доцiльно провести по
ДВОХ ЦРУПаХ: ЯК дОслiднiЙ так i контрольнiЙ, тодi лише можна стверджувати
про зниження BMicry сечовини протягом 5 днiв зберiгання;

КОЖеН Пiдроздiл огJIяду лiтераryри бажано завершити висновком,
тодi вiдпадае потреба в окремому пiдроздiлi <<заключення з огляду
лiтератури>;

РОЗДiЛ 4 мае вкJIючати, KpiM узагальнення результатiв власних
дослiджень, порiвняння чи узгодженЕя ik iз даними iнших науковцiв.

.ЩОСЛiДЖення е особистою авторською роботою, цiлiсною i завершеною
згiдно з поставленою метою та визначеними задачами. Змiст та ocHoBHi
результати дослiдження вiдображенi в опублiкованих роботах з достатньою
повнотою.

ЗМiСТ РеценЗоВаного дослiдження свiдчить, що дисертацiйна робота мае
наукову та практичну цiннiсть та може бути допущена до захисту у
спецiалiзовану вчену раду як така, що вiдповiдае паспорry спецiаllьностi та
вимогаМ пп.9, 10, 11, 12 <ПорядкУ проведення експерименту з присудження
ступеня доктора фiлософii>>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд б березня 20|9 року NЬ 167.

1.2. Рецензент: доктор сiльськогосподарських наук, професор
Яремчук Олександр Степановпч.

НаУКОВа цiннiсть роботи поJuIгае у тому, що у роботi експериментЕlльно
пiдтверджено та розкрито, що фiзiологiчно обцрунтований BMicT лiзину на
piBHi 6,6 оh в сирому протеiнi рацiону при дорошryваннi i вiдгодiвлi свиней
забезпечуе нижчий piBeHb дезамiнування амiнокислот, i, як наслiдок, вищий
piBeHb синтезУ бiлка в м'язових тканинах i вiдповiдно вищого приросту живоi
маси. .Щоведено, Що пiдвищення BMicry лiзину в рацiонi обумовлюе
зниження синтезУ сечовини в м'язовiй тканинi (м'ясi), KpoBi та печiнцi
свиней, а також зменшення наявностi сечовини в м'ясi при його зберiганнi в
холодильнику впродовж шести дiб. У дисертацiйнiй роботi
експеримент€tльно обгрунтовано BMicT лiзину в сирому протеiЪi KopMiB
рацiонУ при вiдгодiвлi молоднrIка свиней на piBHi 6,6оh вiдповiдно до рiвня
лiзину в м'язовiй тканинi (м'ясi) свиней.



Автором проаншiзовано вiдповiднi лiтераryрнi джерелq що
стосуються теми дисертацiйноi роботи, освоено методику органiзацii
постановки науково-господарського дослiду на тваринах в умовах
господарства, пiдготовлено до друку матерiшrи статеЙ для написання
дисертацiйноi роботи.

Пiдтвердженням практичноi значимостi результатiв даного
дисертацiЙного дослiдження е пок€вник збiльцення середньодобових
приростiв свиней при використаннi комбiкорму (зерносумiшi) з високим
BMicToM лiзину на piBHi 6,6Оh при дорошryваннi та вiдгодiвлi молодняку
свинеЙ пiд час виробничоi перевiрки у ДI Д <<Пасiчна> Хмельницькоi
Областi. OcHoBHi HayKoBi результати за темою дисертацii використовуються
у навч€lльному процесi Вiнницького нацiоншlьного ацрарного
унiверситету при викJIаданнi окремих частин навчаJIьних дисциплiн.

.Щисертацiя в загальному написана з дотриманням вимог, являеться
ЗаВеРшеним дослiдженням, мае цiлiсну структуру. Проте, не Bci положення
Дисертацii е беззаперечними, тому можна висловити oIqpeMi зауваження та
дискусiйнi положення:

- У Роботi не показана сумарна кiлькiсть незамiнних амiнокислот вiд iх
ЗаГаЛЬНОГО BMicry в рацiонi, адже в рацiонах свиней поряд iз лiзином
критичною амiнокислотою е триптофан;

- еКСПеРИМенТzlлЬно i теоретично не повнiстю розкрите питання
ВЗаеМОЗВ'язкУ синтезу сечовини в KpoBi та м'язовiй тканинi iз синтезом в
загальному бiлкiв у свиней при вiдгодiвлi;

- в роздiлi економiчноТ оцiнки (стор. 106-109) використанIuI лiзину як
ДОбаВКИ В СКладi комбiкорму бажано було б показати в грошовому обчисленн
i ВИКОРИСТання соевого шроту для вiдгодiвлi - чи icHye доцiльнiсть такого
порiвняння у практицi.

НеОбхiдно пiдкреслити, що зробленi зауваження не знижують piBeHb
HayкoBocTi роботи та сryпiнь глибини розкриття науковоI проблеми, описаноi
у дисертацiйному дослiдженнi.

у цiлому дисертацiя вiдповiдае паспорту спецiальностi 204
ТеХНОЛОГiЯ виробництва i переробки продукцii тваринництва та вимогам
пп. 9, 10, 11, 12 <Порядку присудження ступеня доктора фiлософiТ>,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд б березня 2019 р.
ЛЬ 167, Мае наукову i практичну цiннiсть та може бути догryщена до захисту
у спец1€lлlзованlи вченlи радt.

1.3. Аспiрантка: Ткаченко Тетяна Юрi'tвна.
ПОгодилася iз зауваженнями рецензентiв та наголосила про ix

ВРаХУВання на момент проведення засiдання фахового ceMiHapy, зокрема:
- ТеОреТично розкрите питання вза€мозв'язку синтезу сечовини в KpoBi

Та М'ЯЗОвiЙ тканинi iз синтезом в загальному бiлкiв у свиней при вiдгодiвлi;
- ОПиСана роль критичноi амiнокислоти триптофану у рацiонах свиней

при вiдгодiвлi;
- висновки подано бiльш чiтко та розгорнуто;



- BHeceHi змiни у список лiтературних джерел.
1.4. НаУКОвий KepiBHllK: доктор сiльськогосподарських наук,

професор, завiдувач вiддiлу виробництва i використання kopMiB
Iнститугу KopMiB та сiльського господарства Подiлля НААН, член-
кореспондент НААН Кулик Михайло Федорович.

метою роботи с дослiдженrrя впливу рiзного рiвня лiзину у
СИРОМУ протеiЪi рацiону на piBeHb продуктивностi молодняку свиней,
а також на пок€lзники забою та якiсть продукцii.

У дисертацiйнiй роботi виконано TaKi завдання:
- Встановлено продуктивну дiю комбiкорму (зерносумiшi) з високим

BMicToM лiзину на piBHi 6,6оh у сирому портеiЪi KopMiB рацiону;- ВСТаНОВЛеНi вiдгодiвельнi та забiйнi пок€lзники пiддослiдних
свиней;

- дослiдженi фiзико-хiмiчнi пок€lзники якостi м'яса;
- ВИЗНаЧенi морфо-бiохiмiчнi показники KpoBi та ix взаемозв'язок iз

BMicToM лiзину в сирому протеiнi рацiону пiддослiдних свиней;
- дослiджений взаемозв'язок забiйних якостей тварин iз BMicToM

лiзину в сирому протеiЪi KopMiB рацiону;- встановлена динамiка змiни рiвня BMicTy сечовини у м'ясi пiсля
ЗабОю тварин впродовж б дiб зберiгання як критерiю його свiжостi.

вiдповiдно до поставленоi мети та завдань, спрямованих на if
досягнення, побудований план роботи, який розкриваеться у вступi,
чотирьоХ роздiлах та висновк€lх дисертацiйноi роботи. ,Щисертацiя
Ткаченко т. ю. за структурою, мовою та стилем викJIаденняI вiдповiдае
вимогам нак€ву МОН Украiни вiд l2.01 .2017 NЬ 40 зi змiнами та
доповненнrIми.

основним здобутком дисертацii е експериментЕtльно пiдтверджене
балансування рацiонiв на piBHi 6,6 Уо лiзину у сирому протеiЪi рацiону та
визначення рiвня сечовини у м'ясi, KpoBi та печiнцi свиней як критерiю його
якостi.

наукова новизна одержаних результатiв полягае у експеримент€lльно
обгрунтованомУ BMicTi лiзинУ В сиромУ протеiнi KopMiB рацiону при
вiдгодiвЛi молодняка свиней на piBHi 6,6Уо вiдповiдно до рiвня лiзину в
м'язовiЙ тканинi (м'ясi) свиней. Вiдгодiвля свиней на рацiонах
збшlансОваниХ за незаМiннимИ амiнокиСлотамИ - лiзинОм на piBHi 6,6 Уо
в сиромУ протеiЪi, MeTioHiHoM З цистином 1,0 оh, триптофаном - |,0 уо i
TpeoHiHoM -3,8 % З нормованою потребою макро- i мiкроелементiв та
BiTaMiHiB забезпечуе середньодобовi прирости в дослiднiй групi 752 г i
вiдповiдНо 688 г в контрольнiй iз BMicToM 4,8 О/о лiзину в сирому протеiЪi.
BMicT лiзину 6,6 о^ у сирому протеiнi забезпечуе ефективне використання
консервованого зерна кукурудзи з мiнiмальним BMicToM у
фуражноi пшеницi 35 % без ячменю та iнших злакiв.

OcHoBHi положення дисертацii пройшли апробацiю на
практичних конференцiях та опублiкованi в б наукових

комбiкормi

7 науково-
працях, що



вiдповiдають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з
ПРИСУДЖення ступеня доктора фiлософii, затвердженого Постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 0б.03.2019 р. Jф |67, з яких: 1 стаття у
виданнях УкраiЪи, якi входять до мiжнародних наукометричних баз;
1 СТатгя - У фахових виданнях iнших держав; 4 cTaTTi - у наукових фахових
виданнях УкраiЪи.

.Щисертацiйна робота аспiрантки Ткаченко Тетяни Юрiiвни на тему:
<<ВПлив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим
ЗерноМ Кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть продукцiiЬ е завершеною
наУкоВою працею, у якiй розв'язано проблему оптим€lльного балансуваннrI
рiвня лiзину у сирому протеiЪi рацiону та вiдповiдае рiвню, нaлежному
ДЛЯ ПРиСУДження наукового ступеня доктора фiлософii в галузi знань
20 - аграрнi науки та продовольство за спецiальнiстю 2О4 - технологiя
виробництва i переробки продукцii тваринництва та може бути
рекомендована до под€tльшого проходженнrI i подання в разову
спецiалiзоваIIу вчену раду за спецiальнiстю дисертацii.

У ОБГОВОРЕННI ДИСЕРТАЦIi ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
в. П. Кучерявий, доlсгор сiльськогосподарських наук, професор,

дпректор ВСП <<Чернятинський фаховий коледж ВНАУ>.
вiдзначив, Що в цiлому дисертацiя е завершеною науковою працею, уякiй розв'язано проблему забезпечення оптимчlJIьного рiвllя незамiнноi

амiнокислоти лiзину у сирому протеiнi KopMiB рацiону та вiдповiдае рiвню,
належному для присудження здобувачевi наукового ступеня доктора
фiлософii в галузi знань 20 аграрнi науки та продовольство за
спецiа.ltьнiстю 204 технологiя виробництва i переробки продукцii
тваринництва.

вiдмiтив, що у ходi дисертацiйного дослiдження Ткаченко Т. Ю.
вирiшила yci поставленi завдання та сформувала вiдповiднi висновки.
зауважив, Що елементи HaykoBoi новизни мають високий piBeHb та е
актуurльними. .Щослiджено забiйнi показники, гематологiчнi пок€tзники KpoBi
при згодовуваннi тваринам рацiону iз рiзним BMicToM лiзину у сирому
протеiнi KopMiB рацiону.

НаголосиВ, Що наукова новизна, з€UIвлена аспiранткою, е об'ективною,
вiдповiдае дiйсностi, завданнЯ cTpyкTypoBaHi, мають вiдображення в
практичному аспектi. Наголосив, Що робота е оригiнальним, самостiйним,
завершеним науковим дослiдженням, що стосуеться акryальноi
проблематики i мiстить оригiнальнi пiдходи до розв'язання теоретичних та
практичних завдань щодо пошуку шляхiв пiдвищення продуктивностi галузi
свинарства загалом.

пiдтримав пропозицiю надати висновок про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатiв дослiдження та рекомендував
роботу для подапьшого розгляду в спецiалiзованiй вченiй радi.



т. В. Полiщук, кандидат сiльськогосподарськпх наук, доцент
кафедри ветеринарii', гiгiени та розведення.

АКценryВщIа, що проведений великий об'ем роботи, пов'язаноТ iз
науковими дослiдженнями. Матерiагl викладений послiдовно та
структуровано, мае логiчний взаемозв'язок. Автором розкрито та
обЦрунтовано зв'язок мiж BMicToM лiзину у сирому протеiЪi KopMiB рацiону
та покЕlзниками забою тварин.

ПiДТРИмано надати висновок про наукову новизну, теоретичне та
ПРаКТичне значення дисертацii та рекомендовано для подЕlльшого розгляду в
спецiалiзованiй вченiй радi.

О. П. Разанова, кандидат сiльськогосподарських наук, доцент
кафедри технологii виробництва продуктiв тваринництва.

вiдзначила акryальнiсть теми дослiдження i акценryвiulа уваry на
значущостi впровадженi результатiв дослiджень.

НаГОЛОСила п_ро достатню кiлькiсть публiкацiй та наукову новизну
проведеного дослiдження. Вiдзначила, що автор вiльно володiе матерiалом.

Пiдтримала пропозицiю щодо надання висновку про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення дисертацii та рекомендацiI для
подЕ}льшого if розгJIяду у спецiапiзованiй вченiй радi.

Р. А. Чудако доктор сiльськогосподарських наук, професор
кафедри ветеринарii, гiгiсни та розведецня.

Вiдзначив позитивнi сторони дисертацiйного дослiдження, Ti
aKTya.ltbHicTb та вагомi напрацювання автора. Зауважив, Що проведенi
дослiдження е прогресивнi та акryальнi.

пiдтримано надати висновок про наукову новизну, теоретичне та
практиtIне значення результатiв дисертацiI та рекомендовано для под€lльшого
розгляду у спецiаrriзованiй вченiй радi.

УхвдлиЛИ:
заслухавши i обговоривши дисертацiйну роботу Ткаченко Тетяни

юрiiвни на тему: <<вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз
консервованим вологим зерном кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть
продукцii>>, поданоi для рекомендацiт до захисту на здобутгя наукового
ступеня доктора фiлософii гаlryзi знань 20 аграрнi науки та
продовоЛьствО за спецiальнiстю 204 - технологiя виробництва i переробки
продукцii тварИнництва, фа<овогО ceMiHap з попереднього розгляду
дисертацiЙ факультетУ технологiТ виробництва i переробки продукцii
тваринництва та ветеринарii Вiнницького нацiонального аграрного
унiверситету ухвtIлив такий висновок:

висновок
засiдання мiжкафедрального ceMiHapy з попереднього розгJlяду

дисертаЦiй факультетУ технологii виробництва i переробки продукцii
тваринництва та ветеринарii Вiнницького нацiонально аграрного



унiверситету за результатами попередньоi експертизи дисертацiйноi роботи
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв
дисертацiI Ткаченко Тетяни Юрiiвни на тему: <<Вплив рiзного рiвня
лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим зерном кукурудзи на
пока:}ники забою та якiсть продукцiь>, поданоi на здобутгя наукового
ступеня доктора фiлософii гагryзi знань 20 аграрнi науки та
продовольство за спецiальнiстю 204 - технологiя виробництва i переробки
продукцii тваринництва.

1. АкгуалЬнiстЬ темИ та iT зв'язоК з планами наукових робiт
установи.

метаболiчнi процеси та молекуJIярнi механiзми дii лiзину, що лежать в
ocHoBi нарощуВання м'язевого бiлку, заслугоВоють на под€rльше роз'яснення.
майбутнi дослiдженння науковцiв у цьому напрямку зможуть забезпечити
мiцну наукову основу, необхiдну для розробки нових стратегiй живлення
тварин.

Ефективнiсть викорисТання консервованого зерна кукурудзи при
мiнiмальному BMicTi зерна пшеницi у складi комбiкорму з вмiстой лiзину 

"аpiBHi 6,6оА в сирому протеiЪi порiвняно з такиМ же комбiкормом, але з
BMicToM лiзину 4,8Уо у сирому протеТнi, при вiдгодiвлi молодняка свиней до
вищих вагових кондицiй з оцiнкою впливу пiдвищеного рiвня лiзину в
рацiонi на BMicT сечовини в KpoBi, м'язовiй тканинi (м'ясi) та iншi бiохiмiчнi
покЕвники якостi м'яса i печiнки як продуктiв харчування людей, покJIадено
в основу акту€lльностi проведених дослiджень.

ЗВ'ЖОК РОбОmu З HayKoBllшu пpozpclJvlclшll, лхлансlfulu, mемалllt.
Практичну цiннiсть, як i акryальнiсть, пiдтверджуе То, що ocHoBHi

положеннЯ та висновкИ роботИ вiдображенi у роздiлах звiтiв,
пiдготовлених дисертанткою за вiдповiдними науково-до.rriд""ми темами
Вiнницького нацiон€lльного ацрарного унiверситету, зоцрема, у межах
науково-дослiдноi теми: (дослiдження механiзму впливу
мiкробiологiчних, пробiотичних, пребiотичних, фiтобiотичних кормових
добавок на органiзм лабораторних, сiльськогосподарських тварин та
птицi> (номер державноi реестрацii 0115U001436), у ,"*а" якоi автором
обцрунтОванО балансуВаннЯ амiнокислотного живлення свиней на piBHi
6,6Уо лiзину у сирому протеiЪi KopMiB рацiону задля збiльшЪння
пок€tзникiв продуктивностi та здiйснення позитивного впливу но покz}зники
забою та якiсть продукцii.

2. Формулювання наукового завдання, нове розв'язання якого
отримано в дисертацii'.

Метою дослiдженIrя е вивчення впливу рiзного рiвня лiзину в рацiонах
свиней iз консервованим вологим зерном кукурудзи на покчвники забою та
якiсть продукцii.



,Щля досягнення за:}наченоi мети в роботi були поставленi та вирiшенi
TaKi завдання:

- встановлення вiдгодiвельних та забiйних пок€вникiв пiддослiдних
свиней;

протеlн1

проведення економiчноi оцiнки балансування амiнокислотного
живлення свинеЙ до рiвня 6,6ОА лiзину у сирому протеiнi KopMiB
рацiону.

3. HayKoBi положення, якi розробленi особисто дисертантом, та ix
наукова новпзна.

Наукова новизна одержаних результатiв дослiдження Ткаченко Т. Ю.
полягае у експеримент€lльно встановпеному позитивному впливi BMicTy
лiзину 6,6 О^ в сирому протеiнi на зниження в межах 2811 О/о концентрацii
СеЧОВИНи в KpoBi, печiнцi та м'язовiЙ тканинi (м'ясi) свиней дослiдноi
ЦРУПИ, а це важливиЙ пок€вник якостi м'яса з оцiнкою Його харчовоi
цiнностi.

Найбiльш cyTTeBi HayKoBi результати дисертацiйноi роботи, що мiстять
наукову новизну i характеризують особистий внесок автора, TaKi:

вперulе:
,доведено, що пiдвищення BMicry лiзину в рацiонi обумовлюе

зниження синтезу сечовини в м'язовiй тканинi (м'ясi), KpoBi та печiнцi
СвинеЙ, а також зменшеннrI H€UIBHocTi сечовини в м'ясi при його
зберiганнi в холодипьнику впродовж шести дiб.

- ЗМеншення BMicry сечовини пояснюеться позитивним впливом
BMicry лiзину 6,6 % в рацiонi на бiльшiсть процесiв обмiну речовин в
органiзмi свинеЙ. Установлено пiдвищення BMicry бiлка в м'ясi та
Паралельно зниження жиру i зменшення кiлькостi внутрiшнього жиру в
тушах свиней. Поряд з цим зниження BMicTy глюкози в KpoBi
супроводжуеться нижчим piBHeM лiпiдного обмiну та пiдвищенням
BMicTy гемоглобiну на 10,0 О/о, еритроцитiв - 7,5 ОА i в сироватцi KpoBi
пiдвищення кiлькостi загального бiлка на б,0 О/о та зменшення на 2о,9 Уо
амiнного €lзоту порiвняно до контрольноi групи свиней;

- BMicT лiзину 6,6 % у сирому протеiЪi забезпечуе ефективне
ВикористанЕя консервованого зерна кукурудзи з мiнiмальним BMicToM у
комбiкормi фуражноi пшеницi 35 О/о без ячменю та iнших злакiв;



економiчна ефективнiсть використання синтетичноi амiнокислоти
лiзину для забезпечення

рацiону свиней при
иого вмlсту

доропryваннi
на piBHi 6,6Yо в

та вiдгодiвлi
сирому протеiЪi

результатiв

кандидатськоi
piBeHb, що

обцрунтовуеться
одержанням збiльшення рентабельностi виробництва на 7Yо.

4. Обrрунтованiсть та достовiрнiсть одержаних
дослiдження.

.Щисертацiйна робота
дисертаЦii теоретиtIний,

Ткаченко Т. Ю. ма€ достатнiй для
методологiчний та прикладний

пiдтверджуеться логiчною побудовою, використаннrIм с)часних методiв
дослiджень, опраIцованнrIм значного обсяry науковоi лiтераryри за темою
дослiджуваноi тематики. Це надае дисертацii обrрунтованостi, а висновкам
та пропозицiям - достовiрностi.

.Щостовiрнiсть результатiв проведеного дисертацiйного дослiдження
забезпечують: теоретичне та методологiчне обцрунтування вихiдних
положень дослiдження, вiдображених у коректно сформульованiй MeTi й
завданнях, якi випливають з неi; застосуваннrI комплексу методiв,
адекватних об'екту дослiдження та поставленим завданням; кiлькiсниЙ i
якiсниЙ аналiз статистиЕIних даних; використання с)часних зоотехнiчних,
фiзiологiчних, гематологiчних, бiохiмiчних, морфологiчних та
статистичних методiв дослiджень.

HayKoBi положення, висновки та рекомендацii наведенi у дисертацiйнiй
роботi, обЦрунтованi, логiчно випливають iз результатiв власних дослiджень.

Одержанi результати вiдповiдають поставленим завданням.
ОбЦрунтованiсть та достовiрнiсть наукових положень одержаних

особисто дисертантом результатiв наукового дослiдження пiдтверджуеться
ik апробацiею на конференцiях рiзного рiвня та публiкацiею наукових праць
у фахових виданнях, рекомендованих МОН Украiни. Висновки повнiстю
вiдповiдають сформульованим завданням та змiсry науковоТ роботи та
випливають з iT основних положень. Робота
результатiв дисертацiйного дослiдження у
процес Вiнницького нацiон€tльного аграрного

Вищевикладене дозволяе зробити

мiстить акти впровадження
виробництво та навча.гrьний

унiверситету.
висновок про всебiчну

обrрунтованiсть i достовiрнiсть представлених у дисертацiйнiй роботi
наукових положень та висновкiв, високий науковий piBeHb аспiранта.

5. Наукове та практичне значення дисертацiйноi роботи.
Наукова новизна одержаних результатiв полягае в теоретичному

ОбЦрУнryваннi та експеримент€rльному визначеннi ефективностi
Використання бiлково-вiтамiнно-мiнерагrьного премiксу з високим BMicToM
лiЗинУ на piBHi 6,6Уо у годiвлi молодняку свиней за вирощування на м'ясо,
ii впливу на продуктивнiсть та якiсть отриманоi продукцii.

У дисертацiI автором:
на mеореmuчному piBHi:



- опрацювано вiдповiднi лiтераryрнi джерела за темою
дисертацiйного дослiдження;

- описано молекулярнi механiзми впливу незамiнноi амiнокислоти
лiзину на ocHoBHi бiохiмiчнi процеси, що протiкають в органiзмi тварин;

- охарактеризоВано оптимurльниЙ BMicT амiнокислот у комбiкормах
для вiдгодiвлi молодняку свиней;

- висвiтлена бiологiчна роль незамiнноi амiнокислоти лiзину у годiвлi
свинеЙ, зокрема Його вплив на метаболiчнi процеси в органiзмi тварин;

на пракmuчному piBHi:
- проведеними дослiдженнями вперше експериментЕlльно встановлено

поЗитиВниЙ вплив BMicry лiзину 6,6 О^ в сирому протеiнi на зниження в
Меж€lх 28Зl ОЙ концентрацiТ сечовини в KpoBi, печiнцi та м'язовiй тканинi
(м'ясi) свиней дослiдноi групи;

- ПроВеДенi дослiдження продемонстрували, що вiдгодiвля свиней на
рацiонах збалансованих за незамiнними амiнокислотами - лiзином на piBHi
6,6 Уо в сирому протеiнi, MeTioHiHoM з циститом - З,0 Оh, триптофаном
- 1,0 % i TpeoHiHoM - 3,8 Ой з нормованою потребою макро- i мiкроелементiв
та BiTaMiHiB забезпечуе середньодобовi прирости в дослiднiй групi 752 г i
вiдповiдно 688 г в контрольнiй iз BMicToM 4,8 % лiзину в сирому протеiнi.

Отриманi теоретичнi та практичнi результати проведеного
ТКаченко Т. Ю. дослiдження пiдтвердженi вiдповiдними довiдкалtи
апробацiЙного характеру, що засвiдчують впровадження наукових
результатiв у:

- ПРаКТичнУ Дiяльнiсть lЩ .Щ Пасiчна Iнстиryту KopMiB Ti сiльського
ГОСПОДаРСтВа Подiлля НААН Украiни (акт впровадження закiнченоТ
науково-дослiдноi роботи вiд 10.01 .202lp);

б. Впкористання результатiв роботи.
РеЗУльтати дослiдження та пропозицii автора, викJIаденi у дисертацiйнiй

роботi, пройшли апробацiю та прийнятi до впровадження.
ВПРОвадженi автором розробки дозволяють максим€lльно врахувати

вимоги та потреби виробництва свинини на промисловiй ocHoBi.
OcHoBHi HayKoBi результати за темою дисертацii використовуються

ТаКОЖ У Навч€rпьному процесi Вiнницького нацiона.пьного аграрного
УНiВеРСиТеТУ при викладаннi окремих частин навччlльних дисциплiн:
<СПеЦiалiзоване м'ясне скотарство), кТехнологiя виробництва екологiчно
чистоi та органiчноi продукцii>, (довiдка J\b 01.1-60-1552 вiд 02.1О.2О20 р.).

7. Повнота викпадення ]

особистий внесок в них автора.
матерiалiв дисертацii в публiкацiях та

За темою дисертацii опублiковано б наукових праць, з яких: б статей, у
наукових виданнях, Що вiдповiдають вимогам п. 11 Порядку проведення
еКСПеРИментУ З присудження ступеня доктора фiлософii, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.03.202I р. JФ 167 (з них 1 - у



фахових виданнях iнших держав; 1 - у виданнях Украiъи, якi входять до
мiжнародних науко метричних баз; 4 - у наукових фахових виданнях
Украiни) загальним обсягом 2,7l умовн. друк. арк. (власний доробок автора
I, 24 умовн. друк. арк.).

Сmаmmi у фаэсовtм вudаннж, включенlм dо MictcHapodHtх
наукомеmрuчнlм баз daHtх mа у вudанняlс YKpaiHu
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ТКаНинi та печiнцi свинеЙ. Науково-mехнiчнuй бюлеmень dерасавноzо
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рацiону. Дzрарна наука mа харчовi mехнолоzit: 20|8. Вип.4 (103). C.3-11.
(0,45 dpy*. арк., особuсmuй внесок- 0,] ] dpy*. арк).

4. Берник I. М., Кулик М. Ф., Ткаченко Т. Ю. Визначення TepMiHy
пiслязабiЙного зберiгання м'яса свиней. Проdовольчi ресурсu. 2020. ЛЬ 15.
т. 8. с. |5_22. (0,73 dру*. арк, особuсmuй внесок _ 0,24 dpy*. арк).

5. КУлик М. Ф., Ткаченко Т. Ю. BMicT лiзину в комбiкормi свиней з
використанням силосованого зерна кукурудзи основа високоi
продуктивностi. KopMu i кормовuробнuцmво: мiжвidом. mемаm. наук.
збiрнuк. 2020. J'(b 90. С. 145-156. (0,8 dpyK. арк., особuсmuй внесок - 0,4 dру*.
арк).

Сmаmmi фаховtм вudаннж iншпм depucaB
6. Tkachenko Т. Y. Нiф content of lysine in crude protein feed ration in

combination with ensiled соrп grain is а factor in the high productivity of young
pigs. Gеrmап iпtеrпаtiопаl jоurпаl of mоdеrп sсiепсе. 2О2|. ЛЬ 7. Vоl. 1.
Р. 12-15. (0,29 dру*. арк.).

8. Оцiнка мови та стилю дисертацii'.
.Щисертацiя Ткаченко Т. Ю. на тему: <<Вплив рiзного рiвня лiзину в

РаЦiОНах свинеЙ iз консервованим вологим зерном кукурудзи на покЕlзники
ЗабОЮ та якiсть продукцii) за структурою, мовою та стилем викJIадення
вiдповiдае вимогам нак€ву МОН Украiни вiд 12.01 .20|7 p.Ns 40. .Щисертацiя
НаПИСаНа дiловою украiнською мовою з дотриманням наукового стилю
викJIадення результатiв проведених дослiджень вiдповiдно до встановлених
ВИМОГ. Стиль викJIадення наукових положень i висновкiв забезпечуе



доступнiсть сприйняття та осмислення MaTepi€tлiB дослiдження.

9. Вiдповiднiсть змiсту дисертацii спецiальностi, за якою вона
подаеться до захисту.

.Щисертацiя вiдповiдае спецiа.гlьностi 204 - технологiя виробництва i
переробки продукцii тваринництва та вимогам пп. 9, 10, 11, 12 <Порядку
проведення експерименту з присуждення ступеЕя доктора фiлософiЬ>,
затвердженого постановою Кабiнета MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня
2019 року ]ф 167.

10. Рекомендацiя дисертацii до захисry.
Вра<овуючи акту€lльнiсть теми, достовiрнiсть одержаних результатiв,

наукове i практичне значення виконаних дослiджень, повноту викJIадення
матерiалiв в опублiкованих працях, дисертацiйна робота Ткаченко Тетяни
Юрiiвни на тему: <<Вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз
консервованим вологим зерном кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть
ПРОДУКЦii)> е завершеним науковим дослiдженням, що мае наукову новизну,
ТеОРеТИЧНе i практичне значення, вiдповiдас вимогам до кандидатських
дисертацiй.

Рекомендувати дисертацiю Ткаченко Тетяни ЮрiТвни на тему: <<Вплив

РiЗнОго рiвня лiзиrry в рацiонах свиней iз консервованим вологим зерном
кукурудзи на пок€lзники забою та якiсть продукцiт>, що подаеться на
здобутгя наукового ступеня доктора фiлософii галузi знань 20 - аграрнi
НаУКи та продовольство за спецiальнiстю 204 - технологiя виробництва i
переробки продукlIii тваринництва до захисту в Спецiаrriзованiй вченiй радi.

загальний висновок
.ЩИСертацiйна робота аспiрантки Ткаченко Тетяни ЮрiiЪни на тему:

<<ВПЛИВ Рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим
ЗеРнОМ кукурудзи на пок€вники забою та якiсть продукцii), в загальному е
ЗаВеРшеНим, виконаним автором самостiйно науковим дослiдженням, що в
ДОСтатнiЙ Mipi характеризуеться науковою новизною. У роботi мiстяться
ПОЛОЖеН[UI, СУКУпнiсть яких дае можJIивiсть розв'язати низку наукових i
ПРаКТичних Завдань. HayKoBi положенIuI, висновки i рекомендацii в
ДИСеРТацii е обЦрунтованими та базуються на достовiрному матерiагri. iх
НаУКОВИМ пiдфУнтям е с)п{аснi теоретичнi Й практичнi розробки вiтчизняних
та зарубiжних вчених.

РеЗУльтати дослiджень використовуються у практичнiй дiяльностi
Вiтчизняних господарств та в навч€lльному процесi Вiнницького
НаЦiОНапЬНого аграрного унiверситету. Прикладна цiннiсть проведеного
НаУКОВОГО дослiдження пiдтверджуеться практичним впровадженням
дослiджуваноТ кормовоi добавки в господарствi.

В цiлому дисертацiйна робота вiдповiдае вимогам пп. g, 10, 11, |2
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора



фiлософii, затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
6 березня 2019 року М 1б7 <Про проведення експерименту з присудженЕя
ступеня доктора фiлософii>.

З урахуванням HayKoBoi зрiлостi та професiйних якостей Ткаченко Т. Ю.
ДИСеРтацiЙна робота <<Вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз
консервованим вологим зерном кукурудзи на покаj}ники забою та якiсть
ПРОДУКцii> рекомендуеться для подання до розгляду у спецiалiзовану вчену
раду.

Результати вiдкритого голосування

((зD) - 15 осiб;
((проти)> - немае;
((утримались) - немае.
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доктор сiльськогосподарських наук,
професор кафедри ветеринарiТ,
гiгiени та розведення тварин
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