висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Коваленко Юлії Олександрівни за темою
«ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ
ПОПУЛЯЦІЙ КОРОПОВИХ РИБ ЗА ДІЇ ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ»
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
галузь знань 09 «Біологія»
спеціальність 091 «Біологія»

Науковий керівник', доктор біологічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб

Потрохов Олександр Спиридонович.
Рецензенти'.
Юришинець Володимир Іванович - доктор біологічних наук, старший

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу санітарної

гідробіології та гідропаразитології;
Каглян Олександр Євгенович - кандидат біологічних наук, старший
науковий

співробітник,

старший

науковий

співробітник

відділу

водної

радіоекології.

Під час попередньої експертизи дисертації аспірантки відділу біології

відтворення риб Інституту гідробіології Національної академії наук України
Коваленко Юлії Олександрівни на тему «Фізіолого-біохімічні особливості

формування стійких популяцій коропових риб за дії токсичного забруднення»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091
«Біологія»,

рецензенти:

доктор

біологічних

наук,

старший

науковий

співробітник, головний науковий співробітник відділу санітарної гідробіології та

гідропаразитології Юришинець Володимир Іванович та кандидат біологічних
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
водної радіоекології Каглян Олександр Євгенович на підставі вивчення

матеріалів наукових публікацій та рукопису дисертації, а також результатів
проведеної 16.09.2020 р. попередньої експертизи дисертації (фахового семінару

на базі відділу іхтіології та гідробіології річкових систем) дійшли такого
висновку:

1. Обґрунтування вибору теми дослідження та зв’язок роботи з
науковими темами установи.
Проблема

фізіолого-біохімічних

особливостей

формування

стійких

популяцій риб, їх механізми адаптації до дії токсичного забруднення оточуючого
водного

середовища

в

екологічній

ситуації

сьогодення

є

надзвичайно

актуальною. Особливо важливе значення має резистентність риб до токсикантів
різної хімічної природи та біохімічні реакції різних видів риб на їх дію, а також
особливості адаптації риб до токсичних речовин та як впливає антропогенне

забруднення водойм на фізіолого-біохімічні показники різних представників

іхтіофауни. З огляду на зазначене, вибір теми є цілком обґрунтованим.
Дисертаційна робота виконувалася з 2016 по 2020 роки у відділі біології

відтворення риб Інституту гідробіології НАН України під керівництвом д-ра
біол. наук О.С. Потрохова в рамках бюджетних тем: тем: «Фізіолого-біохімічні
та

цитогенетичні

механізми

пристосування

риб

та

безхребетних

до

несприятливих змін екологічних чинників» (№ держреєстрації 0113U001581,
2013-2017 рр.), «Морфо-фізіологічні та біохімічні механізми пристосування риб

до умов антропогенно-порушених водних екосистем» (№ держреєстрації
0118U003269, 2018-2022 рр.), де дисертантка була виконавицею окремих

розділів за планом науково-дослідних робіт.

2. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження.
Уперше:

- показано, що на протидію антропогенному порушенню водойм різні види

риб залучають різні адаптивно-компенсаторні механізми, особливу роль у цьому

відіграють зміни рівня гормонів та ферментативного регулювання обмінних
процесів;
- встановлені особливості фізіолого-біохімічної адаптації представників

коропових видів риб із озер, що розташовані на урбанізованих територіях
м. Києва.

- показано, що плітка є менш пластичним видом порівняно з карасем та

краснопіркою до дії антропогенних чинників.
Отримані нові дані щодо закономірностей формування резистентних

популяцій коропових риб за впливу антропогенного навантаження.

Розширено

уявлення

щодо

особливостей

фізіолого-біохімічного

функціонування адаптивних стратегій риб (на прикладі карася сріблястого) та
закономірностей формування їх стійких популяцій за тривалого антропогенного
забруднення.

3. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів.
У

результаті

вивчення

особливостей

нейрогуморального

та

ферментативного регулювання обмінних процесів за токсичної дії референтних

токсикантів та загального антропогенного забруднення води у модельних та
природних умовах отримано нові дані, що дозволяють доповнити уявлення про

закономірності формування популяцій риб, які здатні існувати в умовах
комплексної трансформації сучасних прісноводних екосистем.

Перспектива практичного використання результатів роботи пов’язана із
застосуванням деяких фізіолого-біохімічних показників організму риб як

маркерних. Результати роботи демонструють можливість нормування скидів

стічних вод задля збереження популяційного різноманіття риб за показниками
вмісту гормонів у крові та за активністю ферментів енергетичного обміну.
Для біомоніторингу забруднення водойм та водотоків пропонується

використання таких показників як вміст деяких гормонів у плазмі крові риб та

вміст продуктів ПОЛ у печінці та м’язах.
Основні результати дисертації можуть бути використані при викладанні

навчальних дисциплін біологічного та екологічного напрямів у ЗВО для

студентів природничих спеціальностей.

4. Особистий внесок здобувана.
Автором дисертації особисто розроблено програму та методологію

досліджень, опрацьовано літературні джерела з питань обраної проблеми,

виконано

експериментальні

безпосередньо

автором,

при

роботи.

Друковані

спільному

праці

виконанні

підготовлено

експериментів

зі

співробітниками відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН

України. Співвиконавці наводяться як співавтори відповідних публікацій.

Автором самостійно проведено аналіз та узагальнення первинного матеріалу,
сформульовано основні положення та висновки роботи, а аналіз окремих

положень та написання плану викладення матеріалу в дисертації виконано разом
із науковим керівником д.б.н., с.н.с. О.С. Потроховим.

5. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових
публікацій та конкретний особистий внесок здобувана до всіх наукових
публікацій, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації.

За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць: одна стаття у

виданні, що індексується у наукометричній базі даних «Scopus»; 4 статті у
наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України)

9 тез матеріалів вітчизняних та міжнародних конференцій.
Наведений перелік публікацій, їх зміст та обсяг відповідають темі

дисертації, у повному обсязі відображають отримані положення, наукові
результати та висновки, свідчать про їх новизну.

6. Список публікацій за темою дисертації: в яких опубліковані основні

наукові результати дисертації:

1. Коваленко Ю. О., Примачев М. Т., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г.
Деякі адаптивні реакції карася сріблястого (Carassius auratus gibelio (Bloch,

1782)) за надмірного навантаження амонійним азотом. Рибогосподарська наука

України. 2018. Т. 44, № 2. С. 116-129.
Особистий внесок: відбір проб з іхтіологічного матеріалу та їх обробка,
участь в узагальненні даних, підбір фахової літератури, написанні та

оформленні статті.
2. Коваленко Ю. О., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. Фізіологобіохімічні особливості реакції гірчака звичайного за хронічної дії дихромату

калію. Наукові записки ТИПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. 2018. Т. 74, № З—
4. С. 58 66.
Особистий внесок: проведення модельних експериментів, відбір та

обробка проб, участь в узагальненні даних, підбір фахової літератури та
написанні і оформленні статті.

3. Kovalenko Yu. О. Physiological and Biochemical Peculiarities of Crucian
Carp Adaptation to Water Bodies Pollution by Ammonia Nitrogen. Hydrobiological

Journal. 2019. Vol 55, № 3. C. 59-66 (Scopus, DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i3.70).
4. Коваленко Ю. О., Шлапак О. О., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г.
Вплив антропогенного забруднення на фізіолого-біохімічні показники риб та їх

паразитоценозів. Рибогосподарська наука України. 2019. Т. 49, № 3. С. 72-88.
Особистий

внесок: забір біологічного матеріалу,

визначення проб,

обрахування та статистична обробка результатів, узагальнення отриманих
даних, підбір фахової літератури та написанні і оформленні статті.
5. Худіяш Ю. М., Причепа М. В., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г.,

Горбатюк Л. О., Коваленко Ю. О., Медовник Д. В. Вплив екологічних умов озер

м. Києва на стан іхтіофауни. Рибогосподарська наука України. 2020. Т. 51. № 1.
С. 28-43.
Особистий внесок: відбір проб для визначення хімічного складу води.
6. Коваленко Ю. О. Перспективи досліджень фізіолого-біохімічного стану

популяцій коропових риб за тривалих змін навколишнього середовища в міських
водоймах. Біологічні дослідження - 2017: мат. VIII Всеукр. науково-практ. конф.
з міжнар. участю (Житомир, 14-16 березня 2017). Житомир, ЖДУ ім. І. Франка,

2017. С. 121-123.
7. Коваленко Ю. О. Хронічний вплив дихромату калію на вміст кортизолу

та глюкози у плазмі крові гірчака звичайного Rhodeus sericeus (Pallas, 1776).
Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних

проблем: мат. IV Наук-прак. конф. молодих вчених (Київ, 6-7 листопада 2017).
Київ, Інститут гідробіології НАН України, 2017. С. 33-34.

8. Коваленко

Ю.

О.

Вплив

алохтонного

азоту

на

активність

амінотрансфераз та лужної фосфатази плітки звичайної (Rutilus rutilus L.)

Біологічні дослідження — 2018. Збірник наукових праць (Житомир, 27 лютого

2018). Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С. 122-123.
9. Коваленко Ю. О. Вплив фенолу на активність ферментів азотного та

фосфорного обміну амурського чебачка. Актуальні питання сьогодення.
Матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Вінниця, 20 березня 2018). Вінниця, Т. 3.

С. 12-15.
10. Коваленко Ю. О. Вплив фенолу на активність ферментів енергетичного

та азотного обміну в м’язах молоді чебачка звичайного. Водні екосистеми та

збереження їх біорізноманіття. Мат. І Всеукр. наук-практ. конф. (Житомир, 11-

12 квітні 2018). Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, С. 19-22.
11. ТТТлапак О. О., Коваленко Ю. О. Вплив забруднення водойм сполуками

неорганічного азоту на фізіолого-біохімічні показники паразитоценозу карася
сріблястого (Carassius auratus gibelio

(Bloch,

1782)) Сучасні проблеми

раціонального використання водних біоресурсів. Мат. міжнар. наук-прак. конф.

(Київ, 15-17 травня 2018). Київ, 2018. С. 45-47.
Особистий внесок: участь у заборі біологічного матеріалу, визначенні

проб,

обрахуванні та статистичній обробці результатів, узагальнення

отриманих даних, участь у написанні тез.
12. Коваленко Ю.

О., Шлапак О.

О.

Зміни

фізіолого-біохімічних

показників коропових видів риб та складу паразитоценозу за дії антропогенного

навантаження. Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні
актуальних проблем Мат. V наук-прак конф. мол. вч. (Київ, 14-15 листопада
2018). Київ, С. 21-23.

Особистий внесок: участь у заборі тканин, визначенні проб, обрахуванні

та статистичній обробці результатів, узагальнення отриманих даних, участь
у оформленні та написанні тез.
13. Коваленко Ю. О. Вплив забруднення водойм на зміни активності

ферментів азотистого обміну в карася сріблястого та краснопірки звичайної.

Перспективи гідробіологічних досліджень в контексті проблем довкілля та

соціальних викликів. Мат. VIII з’їзду Гідроекологічного товариства України

присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції (Київ, 6-8
листопада 2019). Київ, 2019. С. 116-118.

14. Коваленко Ю. О. Зміна вмісту малонового діальдегіду та активності
лужної фосфатази у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus (Bloch, 1782))

за дії токсичного забруднення водойм. Тези доповідей Конференції молодих
дослідників-зоологів 2019 (Зоологічний кур’єр, № 13 ). (13—14 листопада 2019).
Київ, 2019. С. 13-14.

7. Оцінка мови та стилю дисертації.

Дисертацію написано чіткою мовою, структура дисертації відповідає
загальній схемі здійсненого авторкою дослідження. Матеріал дисертації

викладено логічно та послідовно, він цілком доступний для сприйняття. Зміст,
структура, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають вимогам
«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

(Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року №167), Наказу МОН
України від 12.01.2017 року №40 «Про затвердження вимог до оформлення
дисертації». Стиль, викладення матеріалу відповідає прийнятому в науковій

літературі.

8. Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона
подається до захисту.

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Коваленко Юлії Олександрівни на тему «Фізіолого-біохімічні особливості

формування стійких популяцій коропових риб за дії токсичного забруднення» є
завершеною науково-дослідною роботою, зміст якої відповідає її назві та

спеціальності 091 «Біологія».

Інформація про біоетичну експертизу: аналіз наданих матеріалів свідчить
про те, що робота була виконана з дотриманням біоетичних принципів.

Рекомендація дисертації до захисту.

Розглянувши дисертацію аспірантки Коваленко Юлії Олександрівни на
тему

«Фізіолого-біохімічні

особливості

формування

стійких

популяцій

коропових риб за дії токсичного забруднення» та наукові публікації, у яких
висвітлені основні наукові результати дисертації, визначивши особистий внесок

у всіх зарахованих за темою дисертації наукових публікаціях, опублікованих зі

співавторами, а також за результатами попередньої експертизи (фахового
семінару у відділі іхтіології та гідробіології річкових систем Інституту

гідробіології НАН України), вважаємо, що робота є самостійно виконаною
завершеною науковою працею, яка проведена із застосуванням сучасних методів

польових та експериментальних досліджень, має наукову новизну, практичне та
теоретичне значення, відповідає поставленій меті та завданням. Висновки

випливають із поставлених завдань наукової роботи та ґрунтуються на
результатах власних досліджень. Основні результати, нові наукові положення та

висновки, сформульовані в дисертації, повністю опубліковані в наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації, в роботі відсутні порушення

академічної доброчесності. Дисертаційна робота цілком відповідає вимогам,

передбаченим п.10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня

доктору філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України

№ 167 від 6 березня 2019 року, відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора
філософії та може бути рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій

вченій раді.
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