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Актуальність теми дисертаційної роботи. На сьогоднішній день однією з 

найбільш актуальних проблем сучасного ставового рибництва в Україні є 

зниження резистентності риб, що зумовлено негативною дією низки факторів: 

неповноцінною годівлею, антропогенною дією екологічних чинників, 

порушенням технологій їх вирощування. Найбільш розповсюдженими видами 

ставових риб в Україні є короп та сазан. Швидкість росту ставових риб, їх 

резистентність до захворювань і, відповідно, якість одержуваної продукції 

значною мірою залежать від дії сезонних чинників, які суттєво впливають на 

обмін речовин, активність імунної й антиоксидантної систем у їхньому організмі. 

Виходячи з цього актуальним є вивчення сезонної динаміки активності імунної 

й антиоксидантної систем і впливу вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, 

Селену і Йоду у коропових риб. Саме вивченню цих питань і присвячена робота 

Руденко Ольги Петрівни. 

Дана дисертаційна робота направлена на вивчення сезонних особливостей 

функціонування імунної й антиоксидантної систем у різних порід коропових риб, 

а також з’ясування впливу жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів 

Цинку, Селену і Йоду на активність цих систем. Важливим питанням сьогодення 

є вплив вітамінів та їх метаболітів на фізіологічні процеси. Проте, кількісна 

потреба в жиророзчинних вітамінах, і, особливо, мікроелементах Zn, Se, I, а 



також їх вплив на функцію імунної й антиоксидантної систем у риб вивчена лише 

у деяких видів.  

Завдання роботи були направлені на з’ясування впливу сезонних чинників, 

а також жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену і 

Йоду на гематологічний профіль, стан імунної й антиоксидантної систем коропа 

лускатого, коропа рамчастого і сазана. За результатами дисертаційної роботи 

розробити спосіб підвищення імунного потенціалу й антиоксидантного захисту 

в коропових риб. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт Інституту 

біології тварин НААН у 2012–2017 рр. за завданнями: 31/7.03.06. «Вивчити 

вплив різного рівня жиророзчинних вітамінів і мікроелементів у раціоні на обмін 

речовин в організмі коропа, його ріст, резистентність, репродуктивну функцію і 

якість м'яса» (№ ДР 00111U006135), 33.00.00.16 «Дослідити стан імунної й 

антиоксидантної систем коропа і сазана за дії імунотропних засобів» (№ ДР 

117U004897). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертація Руденко О. П. «Сезонні особливості 

та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у 

коропових риб» є завершеною науковою працею, яка виконана за період 2012–

2017 рр. в рамках тематик Інституту біології тварин НААН і плану та робочих 

програм лабораторії імунології, її зміст відповідає спеціальності 03.00.04 — 

біохімія. 

Вибір об’єкту, предмету, методів та методик і схем досліджень свідчить, що 

дисертантка володіє ними досконало, а з отриманих результатів, їх обговорення 

та зроблених висновків випливає, що Руденко О. П. здатна аналізувати і науково 

обґрунтовувати отриманий експериментальний матеріал, що забезпечило 

досягнення мети дисертаційної роботи. 

Висновки і наукові положення наведені у дисертації обґрунтовані і 

випливають з результатів досліджень, вірогідність отриманих даних 

підтверджується статистичним аналізом цифрового матеріалу який свідчить про 

достатню кількість використаного матеріалу в дослідженнях для виявлення 



закономірностей. З наведених у дисертації результатів досліджень і їх апробації 

у виробничих умовах випливає практична цінність і рекомендації 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих в дисертації не викликають сумніву, оскільки вони 

ґрунтуються на достатній кількості тварин (60 коропових риб) та відібраного від 

них і дослідженого біологічного матеріалу (кров, зразки гепатопанкреасу, нирок 

і скелетних м’язів), що забезпечило дисертантці виявлення закономірностей 

досліджуваних біохімічних процесів. 

Достовірність отриманих даних підтверджена статистичним аналізом 

цифрового матеріалу. Описані у дисертації результати досліджень і апробування 

ефективності дії вітамінно-мінерального комплексу у виробничих умовах 

характеризують цінність експериментальних досліджень і забезпечують 

науково-практичні рекомендації сформульовані в дисертації. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в публікаціях. 

Основні положення дисертаційної роботи й отримані результати досліджень 

опубліковані у 16 наукових працях, методичні рекомендації, патент на корисну 

модель. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Основні положення дисертації у повному обсязі висвітлені у авторефераті. 

Висновки у дисертаційній роботі й авторефераті є ідентичними. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертанткою уперше 

здійснено комплексну характеристику гематологічного профілю, стану 

природного й адаптивного імунітету, процесів ПОЛ, активності САЗ у різних 

порід коропових риб за впливу сезонних чинників та за дії жиророзчинних 

вітамінів і мікроелементів Селену, Цинку та Йоду в складі добавки до 

комбікорму. 

Уперше за умов експериментальних досліджень проведено порівняльний 

аналіз імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропа рамчастого, 

коропа лускатого та сазана за впливу сезонних чинників. 



Доведено і проаналізовано функціональний зв’язок між вмістом Селену та 

Цинку в органах і тканинах коропа рамчастого та сазана й інтенсивністю 

процесів ПОЛ, активністю антиоксидантних ензимів та імунним потенціалом 

досліджуваних риб за умов застосування вітамінів A, D3, E і мікроелементів 

Цинку Селену та Йоду у складі добавки до комбікорму. 

За результатами дисертаційної роботи отримано патент на корисну модель 

№ 124321 «Спосіб підвищення імунного потенціалу та продуктивності 

коропових риб» (від 06.06.2017 р.). 

Практична цінність результатів та висновків роботи. На основі 

теоретичних узагальнень і проведених досліджень підготовлено методичні 

рекомендації та розроблено і впроваджено в практику вітамінно-мінеральну 

добавку для риб з метою підвищення адаптаційних можливостей організму, 

збільшення приросту маси.  

Рекомендації для використання результатів та висновків роботи. 

Результати досліджень мають важливе теоретичне значення щодо біохімічних та 

імунологічних процесів, які лежать в основі сезонних змін і породних 

особливостей метаболізму риб. Отримані дані використовуються у навчальному 

процесі в Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України та у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Рекомендовано для введення у навчальні 

програми низки дисциплін на ветеринарних та біологічних факультетах вищих 

навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації.  

Оформлення дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Руденко О. П. 

«Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й 

антиоксидантного захисту у коропових риб» викладена на 168 сторінках 

комп’ютерного тексту і, відповідно до вимог МОН України, складається з двох 

«Анотацій», «Переліку умовних скорочень і термінів» та розділів: «Вступ», 

«Огляд літератури», «Матеріали і методи досліджень», «Результати 

досліджень», «Аналіз і узагальнення результатів досліджень», «Висновки», 

«Пропозиції виробництву», «Список використаних джерел», «Додатки». Робота 



містить 29 таблиць і 9 додатків. Список використаних джерел налічує 320 

найменувань, у тому числі – 212 латиницею. 

У «Анотаціях» охарактеризовані основні результати експериментальних 

досліджень. Зміст анотацій відповідає основним результатам досліджень 

дисертаційної роботи. 

У «Вступі» коротко висвітлено актуальні питання досліджень з теми 

дисертаційної роботи, участь дисертантки у виконанні лабораторних тематик в 

рамках яких виконана дисертаційна робота, ставиться мета і завдання для її 

реалізації, визначається об’єкт, предмет та методи, наводиться наукова новизна 

та практичне значення отриманих результатів досліджень, вказано особистий 

внесок здобувача, апробація та публікації за темою дисертаційної роботи, 

наводиться структура дисертації. 

Розділ 1 «Огляд літератури» викладений на 21с. комп’ютерного тексту і 

складається з 2 підрозділів. У підрозділі 1.1 «Вплив сезонних факторів на 

антиоксидантний захист і стан природного та адаптивного імунітету 

коропових риб» (21с.) – проаналізовано результати досліджень сезонних 

чинників на обмін речовин, активність імунної й антиоксидантної систем у 

коропових риб. 

У підрозділі 1.2. «Вплив вітамінів A, D3, E та мікроелементів Zn, Se, I на 

антиоксидантний і імунний захист та ріст і збереженість коропів – висвітлено 

кількісну потребу в жиророзчинних вітамінах, і, особливо, мікроелементах Zn, 

Se, I, а також їх вплив на функцію імунної й антиоксидантної систем у риб. 

Розділ 2 «Матеріали і методи досліджень» написаний на 19 с. 

комп’ютерного тексту і складається з 3 підрозділів. У підрозділі 2.1 «Методика 

та схеми проведення дослідів» в якому наведено загальну схему, відбір 

матеріалу для проведення біохімічних та імунологічних досліджень. У підрозділі 

2.2 «Методи визначення імунологічних показників» описано детально методи 

і методики визначення кількості лейкоцитів, диференційного підрахунку 

лейкоцитів, популяційного складу Т- і В-лімфоцитів крові, дослідження 

лізоцимної активності сироватки крові, фагоцитарної активності крові, 



бактерицидної активності сироватки крові, визначення вмісту циркулюючих 

імунних комплексів. 

У підрозділі 2.3 «Методи визначення біохімічних показників» – наведено 

методики досліджень вмісту білків, гідропероксидів ліпідів у плазмі і гомогенаті, 

ТБК-активних продуктів, супероксиддисмутазної, глутатіонпероксидазної, 

каталазної активності в еритроцитах крові та гомогенатах тканин, концентрації 

гемоглобіну, індексів крові, кількості еритроцитів, рівня відновленого глутатіону 

в еритроцитах, концентрації Селену та Цинку у органах і тканинах коропових 

риб. 

У розділі 3. «Результати досліджень» складається з 2 підрозділів у яких 

описані й проаналізовані результати власних досліджень (45 с.). Зокрема, у 

підрозділі 3.1 «Сезонні особливості системи антиоксидантного захисту й 

імунного потенціалу у коропа рамчастого, коропа лускатого і сазана» 

описані результати досліджень інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та 

активності ензимів системи антиоксидантного захисту у крові коропових риб за 

дії сезонних факторів. Вплив сезонних чинників на гематологічний профіль 

коропових риб, на кількість та функціональну активність Т- і В-лімфоцитів крові, 

на активність клітинної і гуморальної ланок неспецифічної резистентності 

коропових риб. 

У підрозділі 3.2 «Стан імунного та антиоксидантного захисту у 

коропових риб за дії вітамінів А, D3, Е, Цинку, Селену і Йоду» висвітлено 

вміст Цинку та Селену у гепатопанкреасі та скелетних м'язах коропових риб, 

досліджено гематологічний профіль, інтенсивності пероксидного окиснення 

ліпідів, активності системи антиоксидантного захисту та імунного потенціалу у 

коропа рамчастого та сазана за дії вітамінів А, D3, Е і мікроелементів Цинку, Йоду 

та Селену у складі вітамінно-мінеральної добавки.  

У розділі 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» 

Руденко О. П., з використанням джерел літератури, аналізує і обгрунтовує 

результати власних досліджень. Вона інтерпретовує результати досліджень 

динаміки пероксидних процесів, стану імунної й антиоксидантної систем 

захисту в різних порід коропа у весняний, літній та осінній періоди та впливу 



жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену і Йоду на 

активність цих систем з джерелами літератури, якими вони підтверджуються.  

За результатами досліджень зроблено 9 висновків і 1 пропозиції 

виробництву. Висновки в дисертації та авторефераті є ідентичні. 

 

Зауваження, питання та побажання до дисертаційної роботи та 

автореферату. Поряд з позитивною оцінкою вважаю за необхідне уточнити 

окремі питання та висловлювання. В процесі опонування дисертаційної роботи 

виникли запитання: 

1. Хотілось би уточнити вік коропових риб, які використовувались в 

дослідженнях, це були двохрічки чи двохлітки? 

2. Чому в першому етапі досліджень матеріалом була тільки кров, а в 

другому – кров та гомогенати тканин і органів коропових риб? 

3. Як можете пояснити різнонаправлений характер змін активності 

каталази до ензимів СОД і ГП у весняний період досліджень?  

4. Як можете пояснити зміни імунної функції у коропових риб за дії 

сезонних факторів? 

5. Чому в другому етапі досліджень, на відміну від першого, брали 

лише дві породи коропа? 

6. Чому в другому етапі в лейкоцитарній формулі риб подано менше 

показників, ніж у першому, немає мієлоцитів і метамієлоцитів? 

7. Як дисертантка може обґрунтувати термін «біологічно-активні 

добавки», оскільки це речовини призначені для введення в межах фізіологічних 

норм до раціонів з метою збагачення раціону окремими біологічно активними 

речовинами та їх комплексами? А у другому етапі досліджень використовують 

вітамін D3, концентрація якого більше норми.  

8. Як ви можете пояснити дію Цинку на підвищення 

супероксиддисмутазної активності у гепатопанкреасі коропових риб за дії 

вітамінно-мінеральної добавки? 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1


Крім цього, у тексті виявлені окремі орфографічні, стилістичні та технічні 

помилки на сторінках: 

с. 2 –  розміщеному поряд – розміщеному поруч; с.13 – повтор у переліку 

умовних позначень розеткоутворюючі лімфоцити (РУЛ); ФА – фагоцитарний 

індекс – фагоцитарна активність; с. 20 – Сазан (Cyprinus Carpio) є одним з 

найбільш комерціійно важливих і широко культивованих у прісній воді риба у 

світі – Сазан (Cyprinus Carpio) є однією з найбільш комерційно важливих і 

широко культивованих у прісній воді рибою в світі; с. 23 – значний впив – 

значний вплив; с. 29 – антигенруючих лімфоцитів – антигенеруючих лімфоцитів; 

с. 67 – більша, ніж на початку – вища, ніж на початку; с. 69 – менша, ніж – нищий 

рівень, ніж; с. 105 – росли значно краще – росли значно інтенсивніше; с. 108 – 

риба у світі – риб у світі ; с. 113 – констатувати значний вплив – констатувати 

про значний вплив. 

Також необхідно звернути увагу на недоцільність дуже детального опису 

методик імунологічних показників, оскільки вони цитовані в оригіналі. 

Список літератури оформлено згідно Національного стандарту України. 

Зроблені зауваження не суттєві та не знижують наукової цінності 

дисертаційної роботи. 

 

Висновок. Дисертаційна робота Руденко Ольги Петрівни є завершеною 

науковою працею, в результаті якої отримані нові науково обґрунтовані дані 

щодо сезонних особливостей та факторів регуляції імунного потенціалу та 

антиоксидантного захисту у коропових риб. На підставі власних досліджень 

дисертанткою розроблено спосіб підвищення імунного потенціалу та 

продуктивності коропових риб й проведено апробування його ефективності у 

виробничих умовах, що дає можливість констатувати про відповідність 

дисертаційної роботи сучасним вимогам до біохімічних досліджень та п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами внесеними згідно з Постанови 

КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015. та № 567 від  



 


