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ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Cобко Галини Василівни на 

тему: “Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих 

на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату”, представленої 

до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата кандидата 

ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія 

 

Aктуальність теми. Відомо, що  найбільш поширеними патологіями 

молочної залози у корів є різні форми маститів, які завдають значних збитків 

молочному скотарству.  

Досдідження із етіології, патогенезу, профілактики та лікування 

маститів у корів в останні роки інтенсивно ведуться у країнах із розвинутим 

молочним скотарством. Проте, на даний час біохімічні механізми 

формування та регуляції імунобіологічної реактивності у корів за запальних 

патологій молочної залози і, особливо, за субклінічної форми маститу є 

недостатньо зʼясованими. 

Виходячи із наведеного вище, дисертаційна робота Cобко Галини 

Василівни, скерована на дослідження стану імунної і антиоксидантної 

функцій організму корів за субклінічної форми маститу та пошук 

ефективних, екологічно чистих препаратів для їх лікування і профілактики, є 

актуальною і становить як науковий так і практичний інтерес. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи Собко Г.В. полягає у тому, 

що дисертантом уперше на основі широкопланових біохімічних досліджень 

стану клітинної і гуморальної ланок імунітету у корів, хворих на субклінічну 

форму маститу, доведена можливість застосування екологічно безпечних 

препаратів з бджолиної сировини для їх лікування і профілактики. З цією 

метою пошукувачем рекомендується використання апіфітопрепаратів 

“Антимаст”. 
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Автором дисертаційної роботи також вперше встановлено, що 

компоненти препарату “Антимаст”, який застосовували у формі мазі й 

емульсії, оптимізують активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст 

продуктів ПОЛ і ОМП у плазмі крові, позитивно впливають на кількість і 

функціональну активність імунокомпетентних клітин, показники 

неспецифічної резистентності організму та кількість соматичних клітин у 

молоці корів. 

Практична цінність дисертаційної роботи. Практична цінність 

роботи  полягає у тому, що на основі біохімічних, клінічних та 

терапевтичних досліджень доведена висока ефективність застосування 

емульсії і мазі «Антимаст» для лікування субклінічної форми маститу у  

корів. 

На основі одержаних результатів запропоновано «Спосіб лікування 

маститів та корекції антиоксидантного захисту організму корів препаратом 

«Антимаст» (Деклараційний патент на корисну модель № 119004 від 

11.09.2017 р.), який апробовано у господарствах Львівської та Волинської 

областей і рекомендовано до застосування. Основні результати роботи 

впроваджено у навчальну програму при викладанні дисциплін: «Біохімія», 

«Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення 

сільськогосподарських тварин з основами антрології» ОС «Магістр» 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Львівського національного університету ветеринарної медицини і 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 

і пропозиції виробництву обґрунтовані та логічно випливають із результатів 

проведених досліджень.  
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Методи досліджень, використані у дисертаційній роботі адекватні для 

вирішення поставленої мети і завдань. Дисертантом одержано ряд нових, 

важливих даних, які стосуються біохімічної картини та стану імунної й 

антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму 

маститу.   Автором роботи досліджено вплив нового екологічно безпечного 

апіфітопрепарату «Антимаст» на стан клітинної і гуморальної ланок 

імунітету та біохімічний профіль крові і секрету молочної залози у корів, 

хворих на субклінічну форму маститу. Доведено можливість застосування 

вказаного препарату для лікування субклінічної форми маститу у корів.  

Результати дисертаційної роботи  висвітлені в повному обсязі у 16 

наукових працях, у тому числі 6 статтях у наукових фахових виданнях 

України, з них 5 – включені до міжнародних наукометричних баз даних, 

1 патент на корисну модель, 1 методичні рекомендації, 8 тез у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, з них 2 – в закордонному науковому 

виданні.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН на 2014–2018 рр. 

згідно з завданням 35.00.02.06. Ф «Вивчити біохімічні механізми формування 

та регуляції клітинного компартменту і гуморального імунітету у тварин за 

норми і патології» № держреєстрації 0116U001415, в якому дисертант 

досліджувала стан антиоксидантної та імунної систем у корів, хворих на 

субклінічну форму маститу, за дії нових екологічно безпечних 

апіфітопродуктів. 

Загальна оцінка змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається із таких розділів: переліку умовних позначень, вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, 
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аналізу та узагальнення результатів, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел літератури та додатків. Дисертація викладена на 

176 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 30 таблицями та 1 

рисунком. Список використаних джерел літератури містить 438 найменувань, 

з них 272 латиницею. 

Розділ «Перелік умовних позначень» складає – 1 с.,  «Вступ» складає —  

6 с., «Огляд літератури»  —  19  с., «Матеріали і методи досліджень» — 16 

с., «Результати власних досліджень» — 33 с., «Аналіз й узагальнення 

результатів» — 22 с., «Висновки» - 2 с., «Пропозиції виробництву» - 1 с.,  

«Список використаних джерел літератури» —  18 с. «Додатки» - 6 с. 

У розділі «Вступ» викладено актуальність теми дисертаційної роботи, 

показано її зв'язок з науковими державними програмами України, наведено 

мету і завдання досліджень, висвітлена наукова новизна і практичне значення 

роботи. 

У розділі «Огляд літератури»  наведено поглиблений літературний 

аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних джерел із проблемних питань 

дисертаційних досліджень. Огляд літератури досить обширний, у ньому в 

достатньо повній мірі висвітлено сучасний стан досліджуваної дисертантом 

проблеми як у нашій країні, так і за її межами. 

У розділі «Матеріали та методи досліджень» наведено методику та 

конкретні методи використані у дисертаційній роботі. Методики і методи 

досліджень, використані у дисертаційній роботі підібрані вдало. Вони 

враховують класичні підходи та сучасні вимоги щодо біохімічних, клінічних 

та терапевтичних досліджень у ветеринарній медицині. Загальна схема 

досліджень та основні методи, використані у дисертаційній роботі описані 

достатньо повно, детально і доступно. З метою виконання роботи 
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дисертантом проведено два досліди на базі господарств Пустомитівського та 

Бродівського районів Львівської області.  

Усі експериментальні дослідження виконано згідно вимог: 

«Європейської конвенції про захист хребетних тварин яких використовують 

для експериментальних та наукових цілей»; «Ухвали Першого національного 

конгресу з біоетики»; «Закону України про захист тварин від жорсткого 

поводження». 

Розділ «Результати власних досліджень» найбільш обширний. Даний 

розділ побудований послідовно і логічно та є продовженням попередніх 

розділів дисертації. 

У цьому розділі представлено результати досліджень щодо стану 

імунної й антиоксидантної систем організму корів хворих на субклінічну 

форму маститу. Доведено можливість застосування апіфітопрепаратів 

«Антимаст» у формі емульсії і мазі для лікування субклінічної форми 

маститів. Дисертантом встановлено інгібуючу дію чинників препарату на 

процеси ПОЛ і ОМП та стимулювальний їх вплив на активність ензимів САЗ 

у крові корів із субклінічним маститом. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» всебічно і 

повно наведено порівняльний аналіз і узагальнено результати досліджень та 

співставлено їх з аналогічними даними, отриманими вітчизняними та 

зарубіжними дослідниками в останні роки. 

Розділ «Висновки» наведено на двох сторінках. Виходячи із отриманих 

дисертантом результатів зроблено 8 висновків. Вони включають весь 

комплекс, проведених автором роботи досліджень, сформульовані чітко, 

логічно і конкретно. 

У розділі «Пропозиції виробництву» дисертантом, виходячи із 

отриманих результатів пропонується застосовувати високоефективний, 
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екологічно безпечний апіфітопрепарат «Антимаст» шляхом введення його 

інтрацистернально в уражені чверті вимені, або використовувати мазь 

«Антимаст» у комплексі з масажем вимені. 

 «Список використаних джерел», поданий за окремими розділами 

дисертаційної роботи, оформлений згідно вимог, містить 438  найменувань, з 

них 272 ‒ латиницею. 

Розділ «Додатки» містить 6 документів, а саме: 

- деклараційний патент на корисну модель UA № 119004 від 

11.09.2017 р.; 

- методичні рекомендації на тему «Лікування та профілактика 

субклінічної форми маститу у корів за допомогою апіпрепарату – мазь 

(емульсія) «Антимаст»; 

- акт на виробничу перевірку у ПАФ «Білий Стік» Сокальського 

району, Львівської області; 

- акт про впровадження (використання) наукової розробки у ПАФ 

«Білий Стік» Сокальського району, Львівської області; 

- карту зворотного зв’язку про використання наукових досліджень у 

навчальному процесі кафедри біологічної та загальної біохімії Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; 

- акт про впровадження (використання) результатів кандидатської 

дисертаційної роботи у навчальному процесі кафедри акушерства, гінекології 

та біотехнології відтворення тварин факультету ветеринарної медицини 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Оцінюючи дисертаційну роботу Собко Г. В. в цілому позитивно, 

необхідно вказати на окремі упущення, недоліки та помилки, зокрема:  

1. Не вказано назви господарств районів Львівської області у яких 

проводились дисертаційні дослідження. 
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2. Не вказано, яка технологія доїння корів використовувалась у 

господарствах, у яких проводились дисертаційні дослідження. 

3. Не вказано методику консервування і зберігання зразків молока 

піддослідних корів до початку бактеріологічних і біохімічних аналізів. 

4. У пропозиціях виробництву доцільно було б подати технологію 

застосування апіфітопрепаратів «Антимаст» у формі емульсії і мазі не тільки 

з метою лікування, але також і профілактики маститів у корів. 

5. Виробничу перевірку і економічну ефективність використання 

препаратів «Антимаст» бажано провести на більшому поголів’ї тварин. 

6. У тексті дисертаційної роботи і авторефератів зустрічаються 

невдалі  вирази, окремі огріхи в друку. 

Загальний висновок. У цілому дисертаційна робота Cобко Галини 

Василівни є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, яка за 

актуальністю, ступенем обгрунтованості наукових результатів, їх вірогідністю і 

новизною, аргументованістю висновків і рекомендацій виробництву, 

публікацією результатів у науковій пресі та апробацією їх на вітчизняних та 

зарубіжних конференціях  і форумах відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій. Наукову новизну одержаних результатів підтверджено патентом 

України на корисну модель UA № 119004 «Спосіб лікування маститів і 

корекції антиоксидантного захисту організму корів препаратом «Антимаст», 

що містить прополіс, витяжку з підмору бджіл, віск бджолиний, олію 

рицинову». 

Зауваження, зроблені у відзиві на дисертаційну роботу і автореферат не 

мають принципового значення і не знижують загальної позитивної оцінки в 

цілому. 

 На основі наведеного вище, вважаю, що дисертаційна робота на тему 

«Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну 




