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ВІДГУК 

офіційного опонента, професора, доктора технічних наук Никифорової Лариси Євгенівни, 

 на дисертаційну роботу Саніна Юрія Костянтиновича «Методи та засоби впливу УФ ви-

промінюванням для знезараження варроатозу бджіл», яка подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні при-

лади і системи, яку подано до спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 Національного техні-

чного університету «Харківський політехнічний інститут» 

 

Актуальність теми дисертації 

Якість та безпечність харчової продукції і продовольчої сировини є одним із основних 

пріоритетів кожної держави. Україна входить у п’ятірку світових країн-лідерів із виробництва і 

експорту меду бджолиного. У зв’язку з цим, одержання на внутрішньому ринку екологічно чис-

того товару, що сприятиме підвищенню експортного потенціалу держави, є актуальним завдан-

ням технології виробництва продукції бджільництва. 

Підвищення ефективності галузі бджільництва неможливе без розробки і впровадження 

прогресивних ресурсозберігаючих технологій та засобів їх реалізації, спрямованих на забезпе-

чення належних ветеринарно-санітарних умов утримування, розведення та використання бджо-

лосімей. Це в повній мірі стосується і розробки засобів профілактики та лікування варроатозу 

бджіл в активний і пасивний періоди їх життєдіяльності. 

В той же час, аналіз літературних джерел виявив відсутність узагальненої методології фі-

зичних способів і засобів боротьби з варроатозом, а також відсутність комплексного підходу 

щодо створення біобезпечних установок на базі високоефективних джерел оптичного випромі-

нювання (УФ) діапазону. 

Слід також зазначити, що в роботах, присвячених дослідженням використання спектру 

електромагнітного випромінювання в області короткохвильового діапазону для боротьби з пато-

генною фауною, відсутня інформація щодо конструкції захисних пристроїв, їх геометричних па-

раметрів, експозиції для ефективної боротьби з варроатозом бджіл. 

Варроатоз - це одна з небезпечних інвазійних хвороб бджіл, яка набула світових масштабів 

і наносить значні збитки як безпосередньо в галузі бджільництва, так і  опосередковано у вироб-

ництві сільськогосподарської продукції ентомофільних культур. Тому, пошук ефективних засо-

бів і способів  їх реалізації в боротьбі з інвазією кліща Варроа деструктор в бджільництві являє 

собою актуальну проблему, яка має велике народногосподарське значення. 

Актуальність теми і методи дисертаційної роботи детально обґрунтовані автором у руко-

писі. 

Підтвердженням актуальності роботи є те, що вона виконувалась в рамках держбюджет-

них НДР у ХНТУСГ ім. Петра Василенка: «Електромагнітні технології і технічні системи підви-

щення продуктивності біологічних об’єктів рослинництва» (ДР № 0110U002505); «Результати 
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експериментальних досліджень з впливу ЕМП УФ діапазону на біологічні об’єкти» (ДР № 

0109U003721).  

Результати роботи впроваджені в навчальному процесі кафедри інтегровані електротех-

нології та процеси ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,  

висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Наукові положення, висновки та рекомендації достовірні і достатнім чином обґрунтовані. 

Теоретичні положення підтверджені експериментальними дослідженнями, а результати аналіти-

чних розрахунків та емпіричні дані збігаються з достатнім ступенем достовірності. Все це дозво-

ляє визначити отримані результати, як цілком вірогідні, а ступінь обґрунтованості наукових по-

ложень висновків і рекомендацій, як цілком достатні. Отримані результати та висновки не викли-

кають сумніву. 

На підставі аналізу висновків, поданих в дисертації, необхідно визначити наступне. 

Перший висновок стверджує, що для оздоровлення бджолосімей від варроатозу поза ме-

жами їх розплідного гнізда необхідно використовувати фотобіологічні методи знезараження, зві-

льняючи бджолу від кліща Варроа деструктор на поверхні тіла бджіл УФ променями оптичного 

діапазону. 

Даний висновок не викликає сумніву. 

Другий висновок стверджує, що запропоновані математичні моделі непрямого комплек-

сного аналізу взаємодії УФ випромінювання з кліщем Варроа деструктор ( джерело оптичного 

випромінювання – бджола і кліщ Варроа деструктор для визначення ефективного потоку, з вра-

хуванням зміни залежності від біодоз співвідношеннями між рівнями максимумів в області UVB 

і UVC) дали можливість отримати інтервал еритемного потоку від 109,59·10-5 мер 1,13*1015 Гц 

до 35,48·10-5 мер 0,98*1015 Гц з довжиною тунелю льоткової приставки а=80 мм та його висотою 

h=10 мм з інгібуючою дією на кліща, що відповідає біодозі від 5,88 в.о. до 1,87 в.о., яка значно 

перевищує порогову. 

Висновок не викликає сумніву. 

Третій висновок встановлює, на основі дослідження впливу біотропних параметрів УФ 

випромінювання для знищення кліща Варроа деструктор, що, при довжині хвилі з частотою від 

0,98*1015 до 1,13*1015 Гц, біодоза, яка діє на кліща, знаходиться в межах від 5,78 в.о. до 2,1 в.о.. 

Це значення біодози значно перевищує нормовану біодозу. 

Висновок підтверджується конкретними числовими значеннями і не викликає сумніву. 

Четвертий висновок стверджує, що для отримання закономірності залежності процесу 

опромінення від конструктивних параметрів льоткової приставки, не порушуючи природний 



3 

 
ритм роботи бджолосімей, було обґрунтовано методи і запропоновано засоби боротьби з варро-

атозом бджіл, у якості котрих використовувались льоткової приставки з системою світлодіодів 

УФ випромінювання типу TO39 UV LED -4 В, потужністю 0,08 Вт і довжиною тунелю приставки 

а=80 мм, з висотою h=10 мм. 

Висновок не викликає сумніву. 

П’ятий висновок стверджує, що проведені теоретичні дослідження процесу обробки 

бджіл і кліща Варроа деструктор розробленою льотковою приставкою з системою світлодіодів 

УФ випромінювання, дали можливість отримати закономірності залежності процесу випроміню-

вання від її конструктивних параметрів. 

Висновок не викликає сумніву. 

Шостий висновок засвідчує результати виготовлення дослідного зразку льоткової прис-

тавки з джерелами УФ опромінення і конструктивними параметрами: ширина тунелю b = 200 мм, 

довжина тунелю l=80±0,1 мм, висота тунелю h=10±0,1 мм. 

Висновок не викликає сумніву. 

Сьомий висновок стверджує, що, на основі експериментальних досліджень і проведеного 

факторного експерименту, визначені конструктивно-енергетичні параметри льоткової приста-

вки, котра забезпечена системою світлодіодних модулів УФ опромінювання та встановлено, що 

кількість відпавших кліщів Варроа деструктор з поверхні тіла бджіл у дослідних групах, які було 

опромінено у тунелі льоткової приставки зі спектром випромінювання 0,99*1015 Гц (300 нм), зро-

стає від 6 до 10 шт, з експозицією від 2 до 6 с. 

Висновок підтверджується конкретними числовими значеннями і не викликає сумніву. 

У восьмому висновку приведені конкретні дані про промислові випробування розробле-

ної льткової приставки, забезпеченої системою світлодіодних модулів УФ випромінювання для 

боротьби з варроатозом бджіл, уражених кліщем Варроа деструктор. 

Практичні результати підтверджені актами впровадження. 

 

Оцінка змісту дисертації та завершеність 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і списку викори-

станих джерел. Вона містить161 сторінку, серед них 47 рисунків, 19 таблиць, 6 додатків на 74 

сторінках, список використаних джерел нараховує 173 найменувань на 16 сторінках. Структура 

та об’єм дисертації відповідають вимогам МОН України. 

У вступі автором представлено загальну характеристику роботи, обґрунтована її актуаль-

ність, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет дослідження, на-

укову новизну та практичну значимість одержаних результатів, особистий внесок здобувача, на-

ведено дані про методи досліджень, апробацію, публікації та структуру роботи. 
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У першому розділі проведений аналіз хвороби варроатозу бджіл та його згубний вплив на 

бджолосім’ю, проаналізовані існуючі технології та засоби боротьби з варроатозом бджіл, розгля-

нуті біофізичні передумови знищення варроатозу бджіл електромагнітним випромінюванням оп-

тичного спектру, визначені критерії оцінки ефективності лікування варроатозу бджіл за допомо-

гою оптичного випромінювання УФ-діапазону, а також проведений аналіз існуючих систем УФ 

випромінювання. 

Другий розділ присвячений проведенню теоретичних досліджень особливостей механізму 

взаємодії УФ випромінювання з біологічним об’єктом- «бджола ‒ кліщ Варроа» деструктор, за-

пропоновано геометричну модель біооб’єкту, розглянуто питання створення загальної та уточне-

ної математичної моделі взаємодії ультрафіолетового випромінювання з кліщем Варроа дестру-

ктор. 

У третьому розділі обґрунтовано функціонально-технологічну схему льоткової приставки, 

як засобу для боротьби з варроатозом бджіл, обґрунтовано схему системи керування світлодіод-

ними модулями льоткової приставки, проведений аналіз рівня закліщованості експерименталь-

них бджолосімей та вибір функціональної схеми установки для дослідження ефективності льот-

кової приставки. 

У четвертому розділі здійснена експериментальна перевірка ефективності методу та за-

собу для обробки бджіл від варроатозу за допомогою льоткової приставки з джерелами УФ опро-

мінювання. Проведено синтез загальної математичної моделі багатофакторного експерименту та 

здійснено її реалізацію. Виконана статистична обробка експериментальних даних та оцінка ре-

гресійних коефіцієнтів,  математичну модель перевірено на  адекватність. Показана економічна 

ефективність реалізації результатів досліджень. На основі виконаних експериментальних дослі-

джень, сформовані загальні висновки. 

 

Наукова новизна досліджень та одержаних результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в даній роботі: 

‒ вперше розроблено математичну модель взаємодії УФ випромінювання з кліщем Варроа 

деструктор з урахуванням залежностей біодоз від співвідношення максимумів UVB, UVC випро-

мінювання, що дозволило визначити діапазон змін параметрів потоку оптичного УФ діапазону 

випромінювання; 

‒ вперше теоретично обґрунтовано можливість вибору біотропних параметрів УФ випромі-

нювання для знищення кліща Варроа деструктор за рахунок числового вирішення рівнянь фор-

мування еритемного потоку, що дозволило забезпечити санацію бджіл від варроатозу без пору-

шення їх природного ритму життєдіяльності; 
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‒ вперше визначені параметри оптичного випромінювання в УФ діапазоні для знищення 

кліща Варроа деструктор на основі теоретичних досліджень процесу взаємодії оптичного випро-

мінювання в УФ діапазоні з кліщем Варроа деструктор, що дозволило змоделювати залежності 

впливу електроенергетичних і конструктивних характеристик захисних пристроїв, які забезпечу-

ють функціонування льоткових приставок; 

‒ одержало подальший розвиток використання методів планування багатофакторного експе-

рименту для параметричної оптимізації фотобіологічної технології знезараження варроатозу 

бджіл, що дозволило максимізувати середній рівень біологічної продуктивності бджолосім’ї. 

Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що на підставі теоретичних 

і експериментальних досліджень розроблена льоткова приставка ЛПРС з системою світлодіод-

них модулів УФ випромінювання при живленні їх від фотоелементів, яка забезпечує згубний 

вплив на кліща Варроа деструктор. Застосування даної технології дозволяє: зростання середнього 

рівня рентабельності бджолосім’ї на 3 %; зниження собівартості продукції, в середньому на 9,4 

грн; зростання кількості виробленої медопродукції на 5 % і отримання додаткового економічного 

ефекту більше 10 тис. грн. Результати досліджень апробовані в 2014/2016 роках. Прибуток від 

застосування льоткової приставки ЛПРС з системою світлодіодних модулів УФ випромінювання 

для боротьби з кліщем Варроа деструктор складе в сумі 400 грн на одну бджолосім’ю. 

 

Відповідність змісту реферату та основних положень дисертації 

В авторефераті відображено всі основні положення дисертації; його структура, об’єм і 

зміст відповідають необхідним вимогам. 

 

Публікація основних результатів дисертації 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 16 наукових публікаціях, з них: 

7 статей у наукових фахових виданнях України (1- у виданнях, включених до міжнародних нау-

ковометричних баз), 1 – у закордонних періодичних виданнях, 1 – у періодичних виданнях Укра-

їни, 1 – навчально-методичний посібник, 3 патенти України, 3 – у матеріалах конференцій. 

 

Зауваження 

Оцінюючи дисертацію в цілому, можна зробити висновок, про те, що вона оформлена у 

логічній послідовності, технічно грамотно  щодо викладання матеріалу. При аналізу змісту дисе-

ртації необхідно визначити наступні недоліки: 

1. У роботі недостатньо висвітлені можливості використання інших частот ЕМП для інгібі-

ювання варроатозу бджіл. 
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