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Актуальність теми дисертаційної роботи. Розвиток рибного 

господарства в сучасних умовах вимагає глибоких знань ведення галузі, що 

пов’язано з засвоєнням теоретичних знань особливостей біології об’єктів 

аквакультури, функціонування екосистеми ставів, взаємовідносин об’єктів 

аквакультури із середовищем та впливом його складових на організм риб 

впродовж життєвого циклу з урахуванням типів і форм власності 

господарств. 

Промисловість та сільське господарство чинять значний антропогенний 

вплив на водні об’єкти, вони є основними джерелами забруднення 

прісноводних водойм і водотоків ксенобіотиками, в тому числі важкими 

металами та пестицидами. 

Присутність важких металів та пестицидів у воді ставів у 

концентраціях, що перевищують допустимий рівень, стає причиною значного 

впливу на представників гідробіонтів та їх акумуляції водними організмами, 

зокрема рибами, що порушує їхню життєдіяльність.  

У зв’язку з цим актуальними є дослідження з вивчення впливу важких 

металів і пестицидів на процеси в клітинах коропа (Cyprinus carpio L.), як 

широко розповсюдженого об’єкту аквакультури у рибогосподарських 

ставках на території України, а також використання вітамінно-

мікроелементних кормових добавок, які володіють ентеросорбентними 

властивостями, попереджуючи абсорбцію полютантів і міграцію їх 

трофічним ланцюгом.  

Саме науковому обґрунтуванню шляхів розв’язання зазначеної 

проблеми присвячена дисертаційна робота Багдай Т.В. 

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

Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень кафедри екології та 

біології Львівського національного аграрного університету (наукова 

держбюджетна тема „Розробити системи моніторингу природного 



середовища в умовах сільськогосподарського виробництва”, затвердженої 

Міністерством аграрної політики України, № державної реєстрації 

0100U002334). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертант використала 

методичні підходи щодо розв’язання поставлених завдань, які ґрунтуються 

на основі принципів системного аналізу. Вони забезпечують досягнення 

поставленої мети: з’ясувати адаптивні зміни в організмі коропа, придатні для 

біоіндикації за показниками крові та метаболізму м’язової тканини, в умовах 

загрози інтоксикації важкими металами й пестицидами та розробити способи 

підвищення екобезпеки рибопродукції за допомогою преміксів. 

Позитивним є те, що теоретичні та практичні висновки, які 

забезпечать отримання екобезпечної рибопродукції в умовах інтоксикації 

важкими металами й пестицидами, базуються на глибокому теоретичному 

аналізі проблеми, системному підході до об’єкта дослідження, застосуванні 

широкого набору загальних і спеціальних методів та значному 

експериментальному матеріалі, що відповідає сучасній методології 

наукового пізнання. 

Результати досліджень підтверджуються первинними записами 

проведеної роботи, їх достовірність підтверджується методами варіаційної 

статистики. Основні положення проведеного дослідження викладені у 11 

висновках, відповідають його змісту і логічно витікають з результатів 

виконаних досліджень. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій наведених у дисертації є високим. 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором вперше з’ясовано 

порушення в системі прооксиданти-антиоксиданти в еритроцитах, клітинах 

скелетного м’язу і плазмі крові коропа (Cyprinus carpio L.) під впливом 

малатіону і циперметрину; з’ясовано вплив малатіону і циперметрину на 

кисень-транспортну функцію крові коропа, встановлено відмінності в 

метаболічних ефектах зазначених пестицидів в еритроцитах риб; встановлено 

пригнічувальний вплив Хрому(VI) у сублетальних концентраціях на 

еритропоез і дихальну функцію крові риб; проаналізовано вплив Cd і Cr (VI) 

на стан антиоксидантної системи та ензими катаболізму глюкози в 

еритроцитах коропа; обґрунтовано можливість застосування показників 

стану еритропоезу, процесів пероксидного окиснення ліпідів енергетичного 

та антиоксидантного метаболізму в еритроцитах риб з біоіндикаційною 

метою; доведено ефективність застосування вітамінно-мікроелементної 

кормової добавки з метою підвищення антиоксидантного стану еритроцитів 

та зменшення інтенсивності процесів ПОЛ в організмі коропа.  



Практичне значення проведених у дисертаційній роботі 

досліджень. Результати досліджень можна застосовувати для обґрунтування 

антропоекологічного ризику від забруднення рибогосподарських водойм 

важкими металами і пестицидами; під час розробки способів профілактики та 

корекції порушень метаболізму в організмі риб за умов вирощування у 

ставах, розміщених поблизу індустріальних центрів і транспортних 

магістралей, а також за умов надходження у водне середовище пестицидів із 

прилеглих до ставів сільськогосподарських угідь.  

Результати досліджень можна використовувати з діагностичною метою 

в іхтіотоксикології, біоіндикаційному аналізі та екотоксикологічному 

моніторингу для оцінки стану екосистеми.  

Особливості зумовлених металами порушень в організмі риб можуть 

висвітлюватись у курсах лекцій з екології, екологічної біохімії та екологічної 

токсикології у вітчизняних університетах та інших вищих навчальних 

закладах. Результати роботи введені в навчальний процес на кафедрі екології 

та біології Львівського національного аграрного університету, що 

підтверджено актом впровадження.  

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях та авторефераті. Опубліковані наукові праці дисертанта у достатній 

мірі відображають зміст дисертації. Основні її положення висвітлені у 17 

наукових публікаціях (з них 8 статей опубліковані у наукових фахових 

виданнях, з них 4 – у фахових виданнях, зарахованих до міжнародної 

науковометричної бази, решта – у збірниках тез доповідей та матеріалах 

наукових конференцій). 

Результати дисертації доповідались, обговорювались та отримали 

позитивні відгуки: на звітних наукових конференціях аспірантів і здобувачів 

Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни, 2008-

2014рр.), на ІV Міжнародній науковій конференції «Озерные экосистемы: 

биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды» 

(Минск-Нарочь, Беларусь, 2011), на XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону (проблеми 

охорони та раціонального використання)» (Львів, 2015), на VIII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і 

спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи 

розвитку» (Кіровоград, 2012). 

Підтверджую, що наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані у дисертації та авторефераті, достатньо повно викладені в 

опублікованих працях. 



Загальна оцінка окремих розділів роботи. Дисертаційна робота 

Багдай Т.В. викладена на 180 сторінках, містить 22 таблиці та 19 рисунків. 

Список використаної літератури включає 377 джерел, з яких 306 – 

латиницею. Дисертація написана за загальноприйнятою структурою і 

включає: вступ, огляд літератури, опис методів досліджень, результати 

досліджень (викладені у 7-ми розділах), аналіз та узагальнення результатів 

досліджень, висновки, практичні рекомендації і список використаних 

джерел. 

У вступі висвітлені питання, що стосуються актуальності теми і 

завдань досліджень, наукової новизни та практичної цінності роботи, 

апробації результатів досліджень. 

У першому розділі «Cтан водних об’єктів в Західній Україні і 

проблеми отримання екобезпечної рибопродукції» проаналізовано 

сучасний екологічний стан гідросфери та джерела надходження основних 

полютантів у поверхневі води, їх токсичність щодо гідробіонтів. Описано 

основні принципи, проблеми та актуальність біомоніторингу та біоіндикації 

водного середовища. 

Огляд літератури викладений на високому науковому рівні, він 

охоплює основний новітній матеріал, опублікований вітчизняними і 

зарубіжними вченими. 

У другому розділі «Умови, матеріали й методи дослідження» 

описаний об’єкт досліджень, матеріали та методи, використані під час 

виконання дисертаційної роботи.  

Автор описує методики, за якими здійснювалась програма досліджень, 

передбачена поставленими у роботі завданнями, та використовує як 

загальнонаукові, так й спеціальні методи досліджень. Експериментальні 

дослідження проводились на базі ПрАТ «Миколаївська рибоводно-

меліоративна станція» у чотири етапи, що дозволило дослідити екологічний 

стан води ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції, які 

використовують для вирощування коропа, та ґрунту, прилеглого до цих 

водойм; з’ясувати вплив важких металів на кисеньтранспортну функцію 

крові, вуглеводний обмін та стан системи прооксиданти-антиоксиданти у 

плазмі крові, еритроцитах і скелетному м’язі коропа; проаналізувати рівень 

акумуляції металів в клітинах органів і тканин риб; вивчити вплив малатіону 

і циперметрину на еритропоез і стан системи прооксиданти-антиоксиданти у 

плазмі крові та еритроцитах коропа, вплив кормової вітамінно-

мікроелементної добавки на інтенсивність процесів ПОЛ та антиоксидантний 

стан еритроцитів коропа.  



Поєднання екологічних, біохімічних, фізичних, фізико-хімічних та 

морфологічних методів наукового аналізу дозволило дисертанту отримати 

результати, які можна було б відтворювати, співставляти й узагальнювати у 

висновках, достовірність котрих підтверджена статистичною обробкою 

фактичного матеріалу. 

Загалом методика проведення досліджень сумнівів або ж зауважень не 

викликає. Дисертант досконало володіє багатьма методами наукового 

аналізу, за допомогою яких отримав результати, адекватні поставленій 

загальній меті та конкретним завданням досліджень. 

Розділи 3-7 містять ґрунтовні узагальнення результатів досліджень. 

Дисертант дослідив індикативні зміни у крові коропа та адаптивні механізми 

внаслідок потрапляння в організм важких металів і пестицидів.  

Встановлено, що Кадмій і Хром (VI) та інсектицидні препарати – 

малатіон та циперметрин – є чинниками, які впливають на систему 

еритропоезу, зменшують кисневу ємність крові і, за умов надходження у 

водне середовище, можуть спричиняти розвиток анемічного стану в 

організмі коропа та інших видів риб. Результати досліджень свідчать, що 

перевищення ГДК важких металів у водному середовищі стимулюють процес 

ПОЛ і суттєво впливають на стан антиоксидантної системи в еритроцитах 

коропа, а забруднення пестицидами пригнічує метаболічні процеси в 

еритроцитах риб. 

Було досліджено нагромадження важких металів в органах коропа за 

наявності важких металів, а також вміст металів у воді ставків, які 

використовуються для вирощування коропа, та у прилеглих ґрунтах. 

Виявлено відмінності в інтенсивності нагромадження Cd і Cr (VI)  в органах 

риб, що утримувались за умов різних концентрації солей важких металів. 

Вплив вітамінно-мінеральної кормової добавки у раціоні сприяє 

підвищенню антиоксидантного стану еритроцитів, зменшенню рівня 

процесів ліпопероксидації та продуктів ПОЛ у плазмі крові риб.  

У розділі дисертації «Аналіз і узагальнення результатів» дисертант 

Т.В. Багдай фахово та правильно оцінює результати власних досліджень. 

Обґрунтовано можливість застосування показників стану еритропоезу, 

процесів ПОЛ, зміни активності ензимів з біоіндикаційною метою. На основі 

експериментальних досліджень дисертантом запропоновано заходи, 

спрямовані на підвищення стійкості організму риб до прооксидантного 

впливу металів та інших полютантів. 

Висновки дисертаційної роботи сформульовані відповідно меті та 

завданням і відображають основні результати досліджень. На основі 

опрацювання аналітичних і статистичних даних, результатів власних 



досліджень, дисертантом запропоновано додавати до стандартного раціону 

вітамінну-мінеральну добавку з метою підвищення стійкості організму риб 

до прооксидантного впливу металів та інших полютантів, наявних у водному 

середовищі, збільшення адаптаційних можливостей коропа (Cyprinus carpio 

L.) під час промислового вирощування. 

Дисертаційна робота завершується практичними рекомендаціями, які 

достатньо виважені і ґрунтуються на результатах досліджень. 

Окремі дискусійні питання і зауваження. Поряд з високою 

позитивною оцінкою рецензованої дисертаційної роботи вважаю за 

необхідне виділити окремі дискусійні питання, зауваження та побажання: 

1. у підрозділі 1.1. проаналізовано стан водних об’єктів України загалом, 

що не відображено у назві розділу 1; 

2. підрозділ 2.1. «Характеристика рибогосподарських акваторій ПраТ 

«Миколаївська рибоводно-меліоративна станція» містить детальну 

характеристику природно-кліматичних умов, мінеральних ресурсів та 

інфраструктури регіону проведення досліджень, які не були предметом 

дослідження; 

3. досліджуючи процеси пероксидного окиснення ліпідів, крім вмісту 

ТБК-активних продуктів варто було дослідити ще й вміст проміжних 

продуктів ПОЛ (гідропероксиди ліпідів, дієнові кон’югати); 

4. доцільно було б дослідити міграцію Кадмію і Хрому (VI) трофічним 

ланцюгом: вода – гідробіонти – риба, а також провести лабораторні 

дослідження для визначення впливу вітамінно-мінеральної добавки на 

акумуляцію металів в організмі риб; 

5. у розділі 7 «Вплив вітамінно-мікроелементної добавки на процеси ПОЛ 

та ензимну активність в еритроцитах коропа» автор вказує, що 

застосування кормових мікроелементно-вітамінних добавок може 

протидіяти абсорбції токсичних металів. Поясніть будь ласка, який 

механізм дії даного процесу; 

6. при визначенні вмісту важких металів у ґрунті слід було б дослідити їх 

розповсюдження в окремих генетичних горизонтах; 

7. у заключній частині роботи, на мою думку, представлено занадто 

багато висновків (їх кількість має відповідати числу поставлених 

завдань), окремі з яких можна об’єднати; 

8. у практичних рекомендаціях із застосування вітамінно-мінеральної 

добавки вказано її застосування з метою поліпшення якості м’яса й 

збільшення продуктивності коропа, результати досліджень яких у 

роботі не наведені.  



 

 

 


