в|дгук
оф|ц|йного опонентанадисертац|йну робоц Баряниц! Б. Б. на тему
<3береэпсен!сть промислових !штам!в в|русу ска3у при низьких

температурах>}'
гтодану на здобуття наукового
спец|€ш1ьн!стто

сцпеня кандидата б|олог1чних наук за
03.00. 1 9 _ кр1об|олог|я

до спец|ал|зовано? вчено] Ради д64.242.01 в 1нстицт| проблем кр|об!олог1|
|

кр|омедицини

нАн 9кра!ни

Актуальн|сть обрано! теми. €каз _ зооно3не емерджентне захвор}овання'
яке спричинясться в|русом ск€}зу. |{ереб1г хвороби характеризусться розвитком
енцефал|ц |з стр1мким г{о1шкодженням центральнот нервово| системи. €каз мас

висощ смертн|сть оеред класичних |нфекш|йних хвороб. Р1етоди
д|агностики сказу до появи кл|н|чних о3нак на сьогодн| в|дсутн|. А п!сля шрояву
найб1льгп

кл|н|чних о3нак це захвор}овання с невил|ковним. }кра!на пос|дас 3-тс м|сце у

€вроп| за по1ширенням ск€ву серед диких | доматшн|х тварин. €еред
9кра!ни такох{ ко)кного

роц

населення

ресстру}оть випадки п|дозри на |нф1цвання або

захвор}овання на ск€1з. .{жерелом |нфекц|| для л}одини та тварин е тварини *

Аля проф1лактики та контрол}о ск€ву в кра|н| проводять
1мун1заш|}о

диких

|

парентеральну |мун1заш1}о дома1шн|х твариЁ, 1!Ф передбанено

|1ланом протиеп|зоотичних заход|в

|

г{ероральну

паразитарних хвороб

зд|йснтос ]{ержавна

м|н|стр|в }кра|ни.

в

з

проф!лактики основних 1нфекц|йних

}кра|н| та 1нтших протиеп|дем|чних заход|в,

надзвичайна протиеп!зоотична ком1с|я

при

(аб|нет!

|[роводять такох{ проф|лактичну |мун|зац!то

профес|йна д|яльн|сть яких пов'язана |з ризиком |нф!чвання.

у

як1

лтодей,

лтодей з

ш|дозрото на 1нф1чвання проводять проф|лактику за допомого}о антираб|нних

вакцин 1 специф1чних !муноглобул!н!в.

!

зв'язку !з сказаним медичн! заклади' заклади ветеринарно| меди!{ини та

{ержпролспоживслужба !кра|ни

ма}оть велику

шотребу

у

антираб!нних

препаратах | засобах, АФ яких в|дносяться антираб|нн| вакцин, специф|нн|
|муногло6ул|ни, д|агностикуми. ,{о останнього часу в !кра|н| використовували
]1и1ше

|мпортн! антираб|нн| препарати | засоби. ! ли1пе в Ат (Б1олтк>

(м. [арк1в, }кра|на) проводять роботу

по створенн}о технолог|й виробництва

ряду антираб|нних препарат|в. в технолог|чн| схеми сг{асного сер|йного
виробництва антираб|чних препар€}т|в входять системи головного та робоного
банк|в промислових 1штам|в в|русу ск€ву, в яких повинн| збер|гатися достатньо

велик| об'еми очищених

в|русу та ]х

1

стандартизованих суспенз1и промислових

л|оф|л|зати.

1-{е потр|бно

для безпереб|йного

1штам1в

забезпечення

виробництва пос|вним матер|алом, над1иного контрол}о за як|стто антираб|нних

вакцин

|

|муноглобул|н|в, гарант!| над!йност] серолог|нних д|агностикум|в,

депонування промислових та референтних тштам|в.

Ёайб|льтш ефективними | вживаними методами збер|гання б|льтпост|

в|рус|в

е

за р|зних темперацр та

збер1гання

шрисвянен| збер1ганнто

л|оф|л|зац|я. ,(осл|дя<енття,

за низьких темперацр та л|оф|л|зац|| в|русу ск€ву

нечисленн| та носять фрагментарних характер. Б|дсутн| дан| щодо впливу

темперацрних рехсим|в, складу середовищ консервування

та

терм|н!в

збер|гання за р!зних темперацр на в|рус сказу. Бплив цих чинник|в на в|рус
ск€}зу

доповн}ое такох{ загальн| кр|об|олог|чн1 концепц|| даними про особливост|

механ|зм|в кр|опотшкод)кень
орган|зац!|, а саме

-

!

кр|озахисц б|олог|чних об'скт|в докл|тинно]

складних в|р|он|в.

Бищезазначене св|днить про акцальн|сть теми дисертац|йно] роботи.

3в'язок роботи з науковими програмами' планами' темами. Робота
була виконана в рамках в|домчих науково-досл|дних роб|т в|дд|лу
кр|ом|кроб|олог|| 1нстицту проблем кр|об|олог|| | кр|омедицини

ЁАЁ

}кра!ни:

<.{осл|дт<енн'1 механ|зм|в кр|оутшкод)кень | кр!озахисту |ммоб|л|зованих кл|тин з

мето}о п|двищення

!х

збере>кеност| при кр|оконсервуванн|

та

л|оф|л1зац||> (1\!

дерх{авно! реестрац|| 0110ш000404), <Розробка технолог|й низькотемперацрного

консервування |ммоб|л|зованих кл|тин та б|олог|чно активних спо]ук)

(],|р

дер)кавно| реестрац|| 0115ш000094), <<Бивчення механ|зм|в кр|опотпкоджень

м|кроорган|зм!в, |ммоб1л|зованих в гелевих нос|ях з р|зними ф|зико-х|м1чними

властивостями' п|д час низькотемперацрного збер|гання та л1оф1л|зац1|> (ш
державно! ресстрац|]

€цп!нь

0

11

8ш00

11

87).

обгрунтованост1

наукових

у

рекомендац!й, сформульованих

дисертац!1

Фбгрунтован|сть наукових положень' висновк|в

у

поло)[(ень'

|

1}

висновк1в
достов!рн!сть.

рекомендац|й, сформульованих

дисертац1йн1й робот|, забезпечена достатньо}о

к|льк|стто експеримент1в | досл|джуваних зразк!в

для отатистичного

анал1зу

та використанням сучасних

кр|об|олог|нних, в|русолог1нних, культуральних метод!в досл|джень,
рекомендован!

мвБ та воо3.

|

як1

Авторко;о були використан| 3аморожування'

та збер|гання зразк|в за р|зних темперацР, $.г!ьтивування в|русу
ск€}зу у кл|тинних культурах' метод титрац|[ в|руоу у кл!тинних цльтурах,
метод визначення його !нфекц|йно] активност| за допомого}о лгом|несцентно|

л1оф!л|зац1я

м|кроскоп|| з математичното обробко}о результат|в методом €п|рмена-(ербера,
отатистичний анал|з отриманих результат|в за допомогото метод|в математично|

статистики. &1етоди досл|дх<ення повн|стто в|дпов|датоть мет| та завданням
роботи. 9триман1 результати переконлив| та достов1рн1. Ёауков| положення та

висновки викладен1 ч1тко' коректно та шовн1ст}о узагальн}о}оть суть отриманих
результат|в | в|дпов|датоть завданням досл!дження.

Ёаукова нови3на отриманих результат!в. у дисертац1йн|й
впер1ше г{ок€}зано' 1!Ф на в1дм1ну в1д механ1зм1в кр1опо1шкодх{ень
шо1цкоджув€}льними

факторами для Б€

робот|
кл1тин

с кефект рознин|в)' ащегац|я, контакт

в|р|он|в !з кристалами льоду. Бпертше виявлено в|дм|нност| у чутливост| тштам|в

су$ та \.

Раз1ешц як| матоть сп|льне походження'

до

потшкоджувш1ьно| д||

заморожування та умов збер!гання за низьких темперацр. |{оказано захисну
д|то р|зних кр1опротекторних речовин (сахарози' мальто3и, гл|церину

}келатину)

на етапах заморо)кування до -20, _80'с та збер|гання Б€

темперацр. Бстановлено,

що

вирах<ен!сть захисно|

п|д час

збер|гання

за цих
вказаних

вс р|зна на етапах зам0рожування !
за темперацр -20, *80 та _196"с.

кр!опротекторних речовин в|дносно

зм!нтоеться

д!т

[!1€Ф,

Рксшериментально обгрунтовано склад

захисних

середовищ

для

[' Раз1ецг за темперацр
довгострокового збер|гання тштам|в в|русу ск€ву су5 та
_20"с'
та _196'€ | для збер|гання цих тштам!в до 6-ти м|сяц!в за температри
-80

_80 та _196"с доц|льно
Аля довгострокового збер|гання за температур
5%
використовувати ростове середовище на основ| пмвм |з додаванням
сахарози

,

5оА гп|церину

та !х

_20"с- ростове середовище

сум|тш|,

для короткострокового збер|гання при

додаванням 25_|0оА сахарози або гл|шерину'

3

Бпертше встановлено' що

сцп!нь впливу темперацр збер|гання та складу

сказу
захисних середовищ на .|нфекц|йну активн|сть л|оф|л|зованого в|русу
обгрунтовано
зм1нтосться залежно в|д терм|н|в збер|гання. Ёкспериментально
в|русу
склад захисного середовища для л1оф|л|зац|! та подаль1шого збер|гання
1з
сказу за темперацр 5, _20, _80'€: ростове середовище на оонов| }1у1ЁР1

додаванням сум|тп|

|%

х{елатину

та 5%

сахарози' п1д час збер1гання

за
л!оф|л|зованого в|русу протягом 24-х м|сяц|в (терм|н спостерех<ення)
темперацр 5, _20, -80'с через 6 м|сяц|в в|дм|чався б|льтпий вплив ск.т1аду

захисних середовищ' чере3 12 м|сяц!в вплив обох чинник!в був однаковим'
через |8-24 м|сяц| визначальним чинником 6ула темперацра збер|гання'

|[рактинне значення результат!в досл|джсення'

Фтриман|

в. в. Рарянице}о результати' як| показу}оть виражен|сть захисно| д|] на в|рус
речовин п!д час збер1гання за р|зних ни3ьких

темперацр та експеримент€ш1ьно обгрунтований оклад захионого середовища

для

л|оф|л|зац!!, можуть

бути використан| для розробки

протокол|в

довгострокового збер|гання |нтших складних в1руств'
Розро6пен| протоколи довго- та короткострокового збер1гання суспенз|й
на
л|оф|л|зат|в промислових ц:там!в в1русу сказу дозволя}оть забезпечити
1

сучасних виробництвах
антираб|нних
використанням

препарат1в.

отриманих

стаб|льн!сть

3окрема,

в

результат!в

виробнииих процес!в

Ат

та

як|сть

кБ|Ф|1(> ({,арк|в, }кра|на)

створена | п|дтриму€ться

1з

система

технолог1чн1
головного та робоного банк|в промислових шдтам|в в|русу сказу; у
збер|гання
процеси виробництва антираб|чних вакцин впровадт{ено методи

в|русу ск€ву перед |нактивац!ето; розроблено ветеринарний шрепарат <Антиген

в|русу ск€}зу для |мун!зац|] коней-продуцент!в>; проведено вал|дац|то та
впровад}!(ено у систему контрол}о методики визначення специф|нно! активност1
препар

ац

<

1мун

о

глобул|н антирабтчний (к|н ський)

>.

Апробаш1я результат!в дисертац!!. йатер|али дисертац|йно| роботи
допов1далися

1 обговор}овалися на наукових форумах: !111

Р1|жнародн|й

науков|й конференц|| сцдент|в | асп|рант|в' приурочено| до 150-р|ччя в|д дня

народження академ|ка

Б.

20|3);38-, 39-' 40-, 41-

Бернадського <Р1олодь

! посцп

б!олог1!> (.|1ьв|в,

42-й шор|чн|й конференц1| молодих вчених

'.'
нАн !кра|ни <!,олод в биологии и медицине.

1|{1{|(

Актуальнь:е вопрось1

криобиологии' трансшлантологии и биотехнологии) ([арк|в, 2014-2018 рр.); 19-

й й!тснародн|й |[ушинськ|й
наука !,)(1

века>>

тшкол|-конференц|| молодих вчених <Биология

-

(Рос!я, |{ушино, 2015);1 1!1}кнародн1й конференц|] молодих

вчених (су$_2015) (1(и!в, 2015);

хх1у

науково-практинн!й конференш1|

молодих вчених | стуАент|в <Актуальн| питання створення нових л!карських
засоб|в> ([арк|в, 20|7);

2-й й|жнаролн!й

конференш1{ <5гпаг| Б!о> (|итва,

1{аунас, 2013); !11 науково-практичн|й дистанц!йн1й конференш|| з м!жнародно}о

участ}о <€унасн|

досягнення фармацевтично| технолог||

та

б1отехнолог!]>

@(арк|в, 201 3); 4з-й щор|ин|й конференц!| молодих вчених 1|1(1(

нАн

}кра|ни

<{олод в б|олог!| та медицин| _ 2019> ({,арк|в, 2019); 6-у з']зд! }кра?нського
товариства кл|тинно| б|олог|! з м|:кнародним представництвом (-{,ремне, 201,9);
1!11жнародн|й науково-практинн!й конференц|| <1!1едична наука

виклики

|

та

практика:

сьогодення) (.|{ьв|в, 20|9); 44-й щор|чн!й конференц!] молодих вчених

1пк|к нАн !кра!ни <{,олод в б|олог|| та медицин1 *

2020>>

([арк1в, 2020).

Фц!нка зм!сту дисерташ!|

(труктура та обсяг дисертац!!'. !исертац|йна робота викладена на
стор|нках

1

190

складаеться з анотац!|, перел!ку умовних позначень' вступу' огляду

л|тератури, опису матер1ал|в 1 метод|в досл|д>кення, 3-х розл|л|в власних
досл!джень, узаг€ш1ьнення

та обговорення, висновк|в, списку

джерел та 3-х додатк|в. €писок

використаних

використаних дх{ерел м|стить 249 найменувань'

розм|щених на 26 стор|нках тексту. Робота шро|лтострована 39 рисунками та

5

таблицями.
<<Бступ>>.

9 всцп|

дисертац|! обгрунтовано виб|р досл!дхсення' показан|

нАн

його акцальн|сть та зв'я3ок |з науково}о тематико}о 1г1к1к

| завдання досл|дження, об'ект, шредмет та

|{редставлено мец

!кра|ни.
методи

досл|дження' викладено наукову новизну одер}каних результат!в та практичне

значення проведених досл!джень, надано |нформац|то щодо вшровадх{ення
результ€ш1в

досл|дження' особистого внесч здобувана, апробаш|| результат|в

дисертац|йного досл|дження, шубл|кац|й, об'сму
Актуальн1сть роботи

й

структури

дисертац1|.

автором переконливо. ]!1ета досл|шкення

'бгру'''вана

ч!тко сформульована та в|дпов!дас р|вн}о кандидатоьких дисертац|й. Б|дпов1дно
до мети поставлено 5 завдань для

!с!

складов|

[т

виконання.

всцпу сформульовано досццно ! зрозум!ло.

3ауваэюень 0о <Бстпупу> нелсас.

Розд1л 1 (Фгляд л1терацри). Розд|л викладений на 38 стор!нках' що не

г{еревищуе 20% ооновного обсягу роботи. Розд|л складасться
ш|дрозд|л1в.

у

п|дрозд|лах 1.1_1.5 наведено !нформаш1то

|з

8-ми

про булову

та

репродукц|го в|русу ск€шу' еп!дем|олог1то, патогенез' д!агностику та
профилактиц ск€шу. у п!дрозд1лах |.6, |.7 описано !стор1го розробки
антираб|нних вакцин' зроблено оштяд сг{асних антираб|чних вакцин

[

|муноглобул|н!в' описано сунасн| технолог|: виготовлення антираб|иних

вакцин.

!

п|дрозд|л1 1.8 проанал!зовано дан| |з наукових д}керел про збер|гання

р|зних в|рус|в 3а позитивних та р!зних ни3ьких темперацр' л|оф|л|заш|го
в|рус1в, склад захисних середовищ, як! використову}оть для збер|гання за
низьких темперацР

|

для л|оф|л|зац!! в1рус1в' у т.ч. 1 в!русу сказу.

Фгляд л!терацри 1нформыгивний, лог!чно побуАований. 14ого матер|али
пок€}зуготь

акцальн|сть обраного напрямц досл|джень та волод|ння авторко}о

обш:ирното 1нформац|сто за темо}о дисертац|| та здатн|стто до ![ анал|зу.

|{|дрозд|ли

|.|, |.3, |.4

занадто завантахсен| ! детал|зован| |нформац|ето

про еп|зоотичну ситуац|то щодо ск€ву у св|т|, про патогенез та д|агностищ
ск€ву.

[х мох<на було скоротити.

Розд|л 2 <<Р[атер1ал та методи досл!д?|{ення>). Розд|л вик.ттадено на 10

стор|нках.

Б|н

складасться

|з 9-ти

п|дрозд|л|в.

в

ньому

|нформац|то про промислов| тптами в|русу ск€}зу та кл|тинн!

г|роводили досл|дх{ення, заходи безпеки п|д нас роботи

представлено

кульцри, з якими

з в|русом, технолог||

отриманн'{ в|русних суспенз|й, методиц визначенн'{ |нфекц|йно{ активност!
в|русу за допомогок) |мунофлуоресцентно| м|кроскоп|| та

€п|рмена-!{ербера

(метод, рекомендований

|?

розрахунки методом

вооз), метод

титрац|| в|русу в

культур| кл|тин, методи заморох{ування та л|оф|л|зац|| в|русу методищ
ст атисту|чного анал!зу результат|в до сл1д}кень.

}с| тптами в|русу та кл|тинн| культури отриман| |з м|экнародних копекц1й.

1|[тами в|русу в|дпов|дно

до

законодавства задепоновано

.{ерх<авного науково-контрольного

у

|нстицту б!отехнолог|!

депозитар||

|

тштам|в

м|кроорган|зм|в (м. 1{и|в, 9кра!на).

Бикористан| методи досл|дэкень сунаон|,

|нформативн|, повн|стто

в|дпов|датоть мет| та завданням досл|дя<ення.

3щваэюень 0о розё!лу напоас.

Розд!л 3 <<Бплив речовин 1з р!зними механ!змами кр1озахисно[ д!| на

збереясен!сть промислових пштам!в в!русу

сказу протягом року

температур _20 та _80'€>. Розд|л викладенийна 29 стор|нках та складаеться
3-х п|дрозд|л|в.

9

за
1з

п|дрозд!л| 3.1 показано в|дсутн!сть |нактивуточо| д|| на 1птами

в!русу ск€ву кр|опротекторних речовин, з якими проводили досл!д>кення.

}

п|дрозд|л\ з.2 предотавлено результати експеримент|в, в яких вивчали захисну
д|то р|зних кр|опротекторних речовин п|сля заморо)кування 1птаму в|русу

до темперачри _20, -80'€

су$

та збер|гання за цих темперацр протягом ро1у.

у

п|дрозд|л| 3.3 надано |нформац|го про захисну л|то р!зних кр|опротектоних

_80'с та
речовин п|сля заморожування 1штаму в|русу [. Раз1ецг до -20,
збер|гання 3а цих темперацр протягом роц. ! п|дрозд|лах з.2,3.3 наведено та
проанал|зовано динам1щ зм|ни |нфекш|йно! активност| обох ш.ттам|в п!сля
збер|гання за вказаних темперацр шротягом 1-го, 3-х, 6-ти, |2'тим|сяц|в.

ьёо
Розд!л 4 <Бплив температурних ретсим!в збер1гання' складу 3ахисних
середовишд 1 терм!н|в збер!гання

в|русу сказу

су5 та

на

збережсен1сть промислових пштам1в

],. Рав1ецг п1сля довгострокового збер1гання>>. Розд|л

вик]1адено на 20 стор!нках та складасться !з двох п!дрозд|л1в.

}

цьому розд|л|

представлено результати пор|вняльного доол|д>кення впливу складу захисних
середовищ, температурних рех<им!в та терм!н|в збер|гання на збережен|сть
шлтам|в в1русу сказу п|сля довгострокового збер|гання (терм|н спостереження 2

роки). 1{р|опротекторн1 речовини, як| ув!йшли до складу захисних середовищ'
було п|д|брано на основ| результат1в, представлених у розл!л| 3.

}

п|лрозл|л| 4.1

представлено та проанал!зовано динам|ц зм|ни 1нфекц|йно] активност| 11]таму
в|русу су5 п1сля збер|гання за температур з7, 5, _20, _80, _196"с. 9 ш|дрозд1л|
4

.2 наведено результати аналог1чних досл!джень !з 1штамом в!русу

[.

Рав1ецг.

нь ёо

Розд!л

5

</|!оф1л!зац!я [штаму в1русу ],. Рав1ецг

та його

подаль!ше

збер!гання за р!зних температур). Розд|л викладено на |2 стор|нках. ! розд|л!
наведено результати досл1д}кення збереженост1 |нфекц!йно| активност1 тптаму
в1руоу [. Раз1ец[
л|оф|л!зац1т

та

технолог|чних характеристик його л|оф|л|зат!в п|сля

у р!зних 3ахисних середовищах та збер|гання цротягом2-х рок1в за

темперацр 5, _20, -80'с.
3ауваэюень ёо розё]лу немас.

Розд!л <<]{'загальнення та обговорення ре3ультат!в>>. Розд|л викладено
на 8 стор!нках. Б розд|л| авторкото стисло наведен! ре3ультати' отриман! п|д час

виконання роботи,

та

проанал!зовано найб|льгш в|рог!дн! механ1зми

кр|опотпкодх{ень в|русу сказу п!д час заморо)кування

| збер|гання за р!зних

темперацр та механ1зми захисно| д1! р|зних кр1опротектор1в в|дносно в|русу
сказу. 1акий же анал|з проведено 1
л|оф|л|заш|| в|русу.

з

результатами, отриманими п|д час

Розд|л написано лог|чно. Анал!з власних результат|в

досл|дження сп1вставлясться

з

даними |нгших досл|дник1в та концепц|ями

кр!опош:коджень та кр|озахисч кл|тин.

|1очаток розд|лу м|стить |нформац|то, зайву для розд|лу фрагштенти

всцпу

Бисновк!в п'ять. 9с! висновки в|дпов|датоть завданням досл|дх<ення та
в|добража}оть основний зм!ст диоертац||.
3ауваэюень непоас.

€писок використаних д)!(ерел л|тератури

ск.]1адасться

з

249

найменувань сучасних та класичних л|терацрних джерел в|тчизняних та

- кирилице}о |2|4 - латинице}о).
3г|дно |снутоних вимог у додатках дисерташ!| розм|щено список

|ноземних автор|в (з них 35

у яких викладено основн| результати дисертац1| та як|
агтробац|то ![ матер|ал|в (додатки А та Б), та акти впровадженн'!

опубл!кованих праць'
засв!дтутоть
ре3ульт€|т|в

дисещац|йно| роботи (додаток Б).

виданнях; 1 оглядова отаття

-

у журнал|, який входить до наукометрично1 6ази

даних Бсоршз, опубл|ковано 15 тез допов|дей. Фтримано патент 9кра|ни на

корисну модель. в опубл!кованих роботах представлено вс! результати'
отриман| диоертантом в процес1 досл!дження.

Автореферат у достатньому обсяз| в!дображае зм|ст
дисертац1йно| роботи,

с

до основних положень
мон !кра|ни.

!дентичним

оформлений зг|дно |снутоиих вимог

та

результати

дисертац!| та

.{исертац|йна робота Б. 3. Баряниц| мае незначн| стил|стичн| й техн!чн|
шохибки, надм|рну детал!зац|то у розд|л| 1 <Фгляд л!терацри>), але ц| недол|ки

..

не знижу}оть наукову ц1нн1сть 1практичне значення дисертац11.

Фтриман| Б1ктор!ето Балер||вното Баряницето ре3ультати ма}оть як
теоретичну' так

|

практинну значим|сть. |1олох<ення дисертац|йно| роботи

ма}оть елементи св!тово| новизни
механ!зми кр!опотпкод}кень

1

!

розтшир}о!оть |снутон| концепц|{ про

кр|озахисц б|олог!чних об,ект|в в1дносно в|рус1в

|з складното буловото в!р!он|в.

|{редставлена дисертац|йна ро6ота вир|тпус сучасну наукову проблему

яка спрямована на ви3начення ефективних умов довгострокового збер|гання
промислових тптам|в в!русу ск!ву

в технолог|чних процесах

виробництва

антираб|нних препарат|в.

|

поряёку \шскус![ про1,цу Бас в!ёпов!стпц на нас/пупн! запцупання:

1. .{,к! елементи

ультраструкцри в|р!он|в в|русу сказу Би вважаете

для по1шкоджувсш1ьних фактор|в п|д час заморожування

-в

<м1тшенями))

|дтавання?

2. 1з чим Би пов'язуете !нактивутоиу д!то на в1рус ска3у шептону п|д
заморожування

|

збер!гання за темперацр -20,

3. Р1альтоза не входила

у

час

-80"с?

перел|к кр|озахисних речовин, захисну д|то яких

вивчали у третьому розд|л| досл|дхсень. 9ому Би вклточили

консервування' представлених у четвертому розд|л|

до

{!

у ск]1ад середовищ

сл|джень?

4. 9им Би можете пояснити р|зницто в кр|орезистентност| шдтам1в в|русу ск€шу

су$

та

!.

Рав1ецг?

Бисновок
.{исертац|йна робота

Баряниц1 Б!кгор1| Балер1|вни

<3бережен|сть

шромислових 1штам1в в1русу сказу при ни3ьких темперацрах>) е завер1шеним

науковим досл|дженням | за актуш1ьн|стто, науково}о новизно}о отриманих
результат|в

та практичним значенням

в|дпов|дас вимогам

п. 11

<[1орядц

присудження наукових сцпен|в>' затвердженого постаново}о 1{аб|нец
Р1|н|стр|в 9кра|ни

в|д 24.07.20|3

]\ъ

567 (з1 зм|нами, внесеними зг!дно

постановами 1{аб|нету 1м1|н|стр!в }кра|ни }гч 656 в1д 19.08.2015,

30.|2.20|5, ]\9 567 в|д 27.07.20\6 р.)

та нак€ву

мон

3х[э

1159

з

в1д

}кра|ни }гэ 40 в!д

Бимог до оформлення дисертац!й> щодо
диоертац|й на здобуття наукового сцпеня кандидата б1олог|чних наук' а !]
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