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ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Гунчака Романа Васильовича 

«Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату йоду на організм свиней 

різних вікових груп», подану до спеціалізованої вченої ради Інституту біології 

тварин НААН на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія 

 

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з державними та 

галузевими науковими програмами. 

Світові запаси Йоду знаходяться в океані, тому різні агроекологічні зони 

по різному відчувають потребу в цьому елементі. Звичайно, введення добавки 

елемента в комбікорм знімає проблему, однак коли мова йде про не про 

збереження здоров’я тварин а про одержання високого рівня їх продуктивності, 

на перший план виходить доступність та біологічна ефективність форм 

використаних добавок J.     

Існують різні підходи стосовно балансування раціонів продуктивних 

тварин за J. Традиційне балансування КJ вмісту елемента має багато недоліків і 

найголовніший з них то є нестабільність сполуки. Органічні сполуки є набагато 

стабільніші, проте є багато питань до їх дозування. Справа в тому, що у них 

більша доступність у травному тракті і біологічна дія таких солей, або 

есенціальних матеріалів проявляється більш виражено. Особливої уваги 

заслуговує використання сполук  J з органічними кислотами, зокрема цитратом. 

Більше того, ця форма повністю метаболізується і не засмічує довкілля, як 

неорганічні солі елементів. 

Оцінюючи позитивно наявний багаж наукових повідомлень щодо 

ефективності наноматеріалів, зокрема мікроелементів нанотехнологічного 

походження у тваринництві, багато питань, повʼязаних із впливом біоелементів 

у такій формі на метаболічні процеси, продуктивність і якість продукції 

залишаються відкритими. 

Отже, науковий керівник і здобувач визначили для дослідження 

надзвичайно важливу проблему, комплексно підійшли до планування роботи, 
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вдало і послідовно сформулювали завдання, вирішення яких дало можливість 

досягти поставленої мети досліджень і отримати результати, які становлять 

науково-теоретичний інтерес і мають практичне значення. 

Дисертаційна робота є складовою частиною експериментальних 

досліджень, проведених у 2016‒2018 рр. відповідно до тематики лабораторії 

дрібного тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН за завданням 30.02.05 П «Покращення продуктивних якостей підсисних 

свиноматок за сучасних технологій їх утримання з використанням 

удосконаленого станкового обладнання» (ДР №0116U001343) та Інституту 

біології тварин НААН – 35.00.01.02 Ф «Вивчити біологічні особливості дії 

цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» 

(ДР №0116U001407).  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційного дослідження. 

Детальне ознайомлення зі змістом дисертаційного дослідження та 

авторефератом здобувача, опублікованими працями за темою дисертації, дає 

змогу зробити висновок про те, що основні наукові положення, висновки і 

практичні рекомендації, які визначають наукову новизну роботи, є 

обґрунтованими, сформульовані автором самостійно і свідчать про його 

особистий внесок у розвиток сільськогосподарської науки. Це підтверджується 

аналізом і широким використанням досягнень вітчизняної науки та положень 

зарубіжних біологічних концепцій. Методологія і методи дослідження, які 

застосовані здобувачем, не містять протиріч і відповідають поставленій 

проблемі. Вірогідність одержаних результатів підтверджується використанням 

біохімічних, гематологічних, хімічних, фізіологічних, зоотехнічних та 

статистичних методів досліджень. 

Для виконання експериментальної частини роботи використано 

достатню кількість тварин. Експерименти проведені в логічній послідовності.  

Автором проведено значний обсяг експериментальних та лабораторних 
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досліджень з використанням як класичних, так і новітніх методів аналізу. Це 

дало змогу різнобічно вивчити проблему. Отриманий цифровий матеріал 

оброблений статистично, а його вірогідність не викликає сумніву. 

Значний за обсягом експериментальний матеріал та його детальний 

аналіз дали можливість сформулювати обґрунтовані висновки, які повною 

мірою відображають поставлені завдання досліджень, а практичні рекомендації 

обґрунтовані результатами досліджень 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових праць  

(3-одноосібні), з них: у фахових виданнях України ‒ 9, в т.ч. 7 ‒ у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз; 1 ‒ у виданні України, 

включеному до наукометричної бази Web of Science; 1 ‒ у виданні іншої країни; 

2 ‒ патенти України на корисну модель; 2 ‒ матеріали і тези конференцій,  

1 ‒ методичні рекомендації. 

 

Наукова новизна, достовірність та практична цінність одержаних 

ррезультатів. 

Мету і задачі дослідження сформульовано чітко і обґрунтовано. 

Автором теоретично та експериментально доведено ефективність пошуку 

нових речовин з високою біологічною активністю і рівнем засвоєння для 

балансування раціону продуктивних тварин.  Особливу увагу заслуговує 

реалізація комплексного підходу до вирішення проблеми, що охоплює не 

тільки балансування раціонів свиней різних технологічних груп 

легкодоступною формою Йоду, але і пов’язує цю проблему з агроценозом 

взагалі. Вперше одержані дані про дозозалежний вплив Йоду 

нанотехнологічного походження на обмін речовин, гормоносинтезувальну 

здатність щитоподібної залози та продуктивність свиней різних вікових і 

продуктивних груп та експериментальне підтвердження ефективності заміни 

Йоду в неорганічній формі в складі мінерального преміксу його органічною 

формою (цитрат йоду) в раціонах для свиноматок поросних і лактуючих, а 

також поросят на дорощування та відгодівлі. 
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Практичне значення результатів полягає у встановленні оптимальних 

кількостей додавання Йоду у формі аквацитрату до раціонів свиней, які 

сприяють підвищенню відтворювальної здатності поросних свинок, молочності 

лактуючих свиноматок, маси новонароджених поросят та їх середньодобових 

приростів у підсисний період, збереженості молодняку, а також продуктивності 

свиней на дорощуванні і відгодівлі. 

Практична цінність роботи підтверджена двома деклараційними 

патентами України на корисну модель: «Спосіб корекції обмінних процесів в 

організмі супоросних свиноматок за умов дефіциту йоду», 126925, опубл. 

10.07.2018 р. та «Спосіб підвищення продуктивних якостей свиноматок за умов 

дефіциту йоду», 128093, опубл. 10.09.2018 р.. Розроблені та опубліковані 

методичні рекомендації «Аквацитрат йоду у свинарстві: метаболічна, 

репродуктивна і продуктивна дія» стануть доброю підмогою технологам із 

виробництва свинини. 

Результати роботи повною мірою висвітлені у наукових працях та 

пройшли апробацію на освітніх та наукових форумах. 

Тому вважаю, що проведені дослідження та отримані результати мають 

важливе значення для практики та подальшого наукового розвитку 

сільськогосподарської біохімії.  

Зміст та завершеність дисертаційного дослідження. 

Дисертація Гунчака Р. В. написана українською мовою, викладена на  

188 сторінках друкованого тексту. Робота написана згідно вимог МОН України 

до дисертаційних робіт і складається з таких розділів: анотації, список 

публікацій, зміст, перелік умовних позначень, вступ, огляд літератури,  

матеріали та методи досліджень, результати власних досліджень та їх 

обговорення, аналіз і узагальнення результатів досліджень, висновки, практичні 

рекомендації, список цитованої літератури, який нараховує 292 найменування, 

в тому числі 100 – латиницею, ілюстрована 6 рисунками, містить 37 таблиць і  

10 додатків. 
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У вступі (с. 19-24) автор коротко і чітко дає обґрунтування актуальності 

обраної теми, мети і поставлених завдань. У цьому розділі відображено зв’язок 

роботи з науковими темами, наукова новизна і практична цінність роботи, 

особистий внесок здобувача, апробація матеріалів тощо. 

Розділ 1 «Огляд літератури» (с. 25-52) не перевищує встановлений 

вимогами обсяг і містить вісім підрозділів, в яких висвітлено проблему йодного 

забезпечення свиней, впливу цього біоелемента на організм свиней, потребу в 

Йоді та можливі шляхи її забезпечення. У цьому ж розділі також ґрунтовно 

розглядаються відомості про біологічну роль Йоду, біохімічні механізми 

абсорбції і перетворення його в організмі, зокрема участь у синтезі тиреоїдних 

гормонів та їх біологічна роль. Аналіз цієї частини роботи свідчить, що 

дисертант детально вивчив вітчизняну та зарубіжну наукову літературу, на 

підставі чого логічно її узагальнив і обґрунтував необхідність проведення 

власних досліджень за обраною темою дисертаційної роботи. 

Розділ 2 «Матеріали і методи досліджень» (с. 52-64) відповідає меті і 

завданням досліджень. Експериментальну частину досліджень проведено 

поетапно, відповідно до плану виконання дисертаційної роботи. Дисертант 

перераховує обʼєкти досліджень, послідовність і схеми дослідів, значну 

кількість використаних методів і методик досліджень, що свідчить про високий 

методичний рівень, а також повноту і обʼєм проведених експериментів. Для 

кращого сприйняття матеріалу, викладеного в цьому розділі, автор у вигляді 

рисунків подає схеми дослідів за етапами, що дає можливість побачити 

цілісність, послідовність і взаємозвʼязок проведених досліджень. 

Розділ 3 «Результати власних досліджень» (с 65-116) має у своєму складі 

шість підрозділів і чотири підпункти. У першому підрозділі за результатами 

досліджень відзначається, що рівень Йоду в ґрунтах Полісся Волині і зерні 

рослин, вирощених у цій біогеопровінції є низьким, через що, для забезпечення 

тварин, зокрема свиней цим есенціальним елементом необхідно додатково 

вводити до їх раціонів йодумісні сполуки. 
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Другий підрозділ присвячений зʼясуванню впливу Йоду 

нанотехнологічного походження на функціональний стан щитоподібної залози. 

Автором встановлено, що аквацитрат йоду є високоефективною наноформою 

біоелемента і забезпечує гормоносинтезувальну функцію цього ендокринного 

органу у поросних та лактуючих свиноматок за введення їм до раціонів Йоду в 

кількості, що становить 50 і 25 % від його вмісту в стандартному мінеральному 

преміксі. Рівноцінна, порівняно з калію йодидом (1:1), доза елемента у формі 

цитрату, або найменша досліджувана нами його кількість (0,1:1) – 

характеризуються зниженням функціональної здатності щитоподібної залози у 

свиней. На тлі оптимальної кількості Йоду у формі цитрату в раціонах 

поросних свиноматок, і їх організмі забезпечується перебіг гемопоетичних 

процесів, характерний для тварин відповідного фізіологічного стану. Автором 

доведено, що Йод, у такій формі і такій кількості, проявляє позитивний вплив 

на протеїнсинтезувальну функцію печінки. 

У третьому підрозділі дисертант описує результати власних досліджень 

щодо впливу різних кількостей Йоду нанотехнологічного походження на 

відтворювальну здатність свиноматок та продуктивні якості одержаного від них 

молодняку. Констатує, що за включення до раціонів свиноматок Йоду у формі 

аквацитрату в кількості 0,190 то 0,095 мгJ/кг корму багатоплідність становила 

13,7‒14 поросят при середній масі тіла 1,20‒1,24 кг і перевищувала аналогічні 

показники тварин контрольної групи. 

У четвертому підрозділі «Власних досліджень» представлено результати 

дослідження крові поросят на 10-, 18- і 28-му добу постнатального періоду. 

Встановлено залежність біохімічних та гематологічних показників крові 

поросят‒сисунів від рівня поступлення Йоду у формі цитрату в організм матері. 

Пʼятий підрозділ дисертації присвячений вивченню метаболічної і 

продуктивної дії Йоду у нанодисперсній формі за умови його використання в 

раціонах поросят на дорощуванні. 

У шостому підрозділі висвітлено результати дослідження впливу різних 

кількостей Йоду у формі аквацитрату на відгодівельні якості свиней, харчову 
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цінність свинини та ефективність її виробництва. Підсумовується, що заміна 

неорганічної форми Йоду в складі мінерального преміксу його органічною 

формою (Йоду цитрат) дає можливість оптимізувати перебіг метаболічних 

процесів в організмі свиней. При цьому, досягнення кращих виробничих 

показників відбувається за менших затрат корму, що робить включення Йоду у 

такій формі до раціонів тварин особливо ефективним. 

Розділ 4 «Узагальнення та обговорення результатів  досліджень» (с. 117-

147) є досить обʼємним та інформативним. Дисертант аналізує результати 

проведених досліджень, порівнюючи окремі з них з даними літератури, робить 

ряд висновків, що мають теоретичне і практичне значення. Зміст розділу 

свідчить, що автор даної роботи є зрілим науковцем, здатним самостійно 

вирішувати окремі наукові питання, що мають теоретичне значення та 

задовільняють потреби свинарства. 

«Висновки» сформульовані в дисертаційній роботі є логічним 

продовженням її основних положень та лаконічною суттю отриманих 

результатів. Вони дають відповіді на всі поставлені завдання досліджень. 

Висновки викладені в девʼяти пунктах та відображають фактичний матеріал 

результатів проведених досліджень, містять чіткі відповіді на поставлені 

завдання при формуванні плану роботи, є взаємодоповнюючими та дозволяють 

скласти цілісне враження про дану наукову працю. 

«Пропозиції виробництву» стосуються рекомендацій щодо кількості 

введення Йоду у формі аквацитрату до раціонів свиней різних вікових і 

продуктивних груп на заміну його неорганічної солі у складі стандартного 

мінерального преміксу. 

 

Відповідність змісту автореферату основним положення 

дисертаційної роботи. 

Автореферат достатньо повно відображає основні частини дисертаціної 

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

дисертації та авторефераті.  
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«Список використаних джерел літератури» складений відповідно до 

рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, а 

саме ‒ ACS (American Chemical Society) style. 

Дискусійні питання та зауваження. 

Поряд з висловленими вище позитивними рисами дисертаційної роботи, 

хотілося б висказати кілька зауважень та поставити авторові окремі дискусійні 

питання: 

 Чому автор приділяє у роботі таку увагу синтезу тиреоїдних гормонів 

і яке це має значення для внутріутробного розвитку плода та поросят раннього 

віку? 

 Прошу пояснити, чому було використано саме такі кількості Йоду у 

формі аквацитрату в раціонах свиней? Чим обумовлено цей вибір і на якій 

підставі? І чому в дослідах на поросятах використовувалось лише дві дози  

Йоду? 

 У роботі не наведено рівень Йоду в основному раціоні, а тільки 

кількість його надходження з ґарантованими добавками. 

 Аналіз протеїнового обміну у свиноматок доречно проводити не  

тільки за вмістом протеїнів, амінного азоту та активністю трансаміназ (АлАТ та 

АсАТ), а також за рівнем метаболітів, зокрема, креатину, креатиніну та  

сечовини. 

 Для характеристики активності ензимів системи антиоксидантного 

захисту бажано було б проаналізувати окрім активності каталази та СОД ще й 

активність інших оксиредуктаз, зокрема, глутатіонпероксидази та 

глутатіонредуктази. 

 Прошу пояснити здобувача, як у промислових умовах свиноферми 

буде здійснюватись додавання до комбікорму цитрату Йоду. 

 Бажано уточнити, за якою класифікацією проводили оцінку ґрунтів та 

зерна злаків на вміст у них Йоду. 




