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ВІДГУК 

 

офіційного опонента доктора біологічних наук, доцента О. І. Уваєвої на 

дисертаційну роботу Квача Юрія Валерійовича на тему «Формування 

угруповань паразитів у популяціях інвазивних видів риб ряду Бичкоподібних 

(Actinoterygii: Gobiiformes)», представлену на здобуття наукового ступеня 

доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія 

 

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи. У сьогодення 

біологічні інвазії можуть стати вельми небезпечними для світового 

біорізноманіття. Можливий негативний вплив видів-вселенців на аборигенні 

види включає хижацтво, кормову і просторову конкуренцію, гібридизацію, 

поширення паразитів і патогенів, модифікацію трофічних зв’язків і біохімічних 

циклів. За останні десятиліття у водоймах Європи серед широко 

розповсюджених інвазивних видів є представники ряду Бичкоподібних 

(Gobiiformes). У популяціях риб як біологічні маркери доцільно 

використовувати їх паразитів. Отже, дослідження процесів формування 

угруповань паразитів у популяціях інвазивних риб ряду Бичкоподібних 

(Gobiiformes) є актуальними для сучасної гідробіології. Відповідно тема 

докторської дисертації здобувача відповідає перспективним напрямкам 

розвитку науки і техніки України. 

Мета дисертаційного дослідження − визначення етапів формування і 

структури угруповань паразитів для популяцій інвазивних видів бичкоподібних 

риб у морських і прісноводних екосистемах у відповідності до сучасних 

екологічних концепцій і гіпотез. 

Мета, поставлена у роботі, дисертантом досягнута. Завдання у роботі 

відповідають поставленій меті і формулюють структуру цілісного дослідження. 

Позитивною особливістю дисертаційної роботи є те, що її автор проводив як 

польові, так і лабораторні дослідження. 

До формулювання мети і завдань роботи зауважень не має. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Представлена робота виконувалася у межах держбюджетних науково-

дослідницьких тем RK 0106U007935 (2008–2010 рр.), RK 0111U006730 (2011–

2015 рр.), RK 0116U000913 (2016–2020 рр.), а також низки міжнародних та 

іноземних грантів і стипендій. 

Наукова новизна дослідження. У дисертації здобувачем отримано нові 

науково обґрунтовані теоретичні і експериментальні результати, які є суттєвим 

внеском у гідробіологічну науку. Вперше наведено відомості щодо паразитів 

бичків-вселенців у Балтійському морі, басейнах Вісли і Лаби, оз. Ері та басейну 

оз. Гурон, а також ротаня-головешки з водойм України і Польщі. Вперше 

з’ясовано таксономічний статус низки паразитів. Розширено дані щодо 

паразитофауни трьох видів риб, а також доповнено відомості щодо ареалів 

низки видів риб і їх паразитів. Вперше описано процеси формування 

угруповань паразитів у популяціях бичкоподібних риб при просуванні вздовж 

інвазивних коридорів. Вперше наголошено на низькому зараженні 

бичкоподібних риб-вселенців паразитами, що підтверджує «гіпотезу 

позбавлення ворогів». Здобувачем виявлено колонізацію Понто-Каспійських 

бичків паразитами вздовж усього Центрального коридору інвазій; доведено 

тенденцію до накопичення бичками нової паразитофауни вздовж цього 

коридору. Вперше висвітлено роль бичків-вселенців у поширенні 

інтродукованих видів паразитів, які, у свою чергу, були заселені із іншими 

хазяями. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень і висновків. 

Польові і лабораторні дослідження проведено на високому теоретичному і 

науково-практичному рівнях, здійснено статистичну обробку цифрового 

матеріалу. Отже, достовірність одержаних результатів не викликає сумнівів. 

При встановленні таксономічного положення низки видів паразитів окрім 

традиційних методів здобувачем використано і молекулярні методи, а також 

культивацію тваринних об’єктів in vitro і in vivo. Робота вирізняється 

оригінальним підходом до аналізу і вирішення поставлених завдань. Висновки 
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науково обґрунтовані, аргументовані і логічно випливають з результатів 

дисертаційної роботи. 

Рукопис дисертації написаний з використанням фахової термінології. Для 

тексту характерна цілісність і смислова завершеність. Слід зазначити, що 

загалом дослідження характеризується комплексністю. 

Практична цінність. Дисертаційна робота має важливе значення для 

визначення шляхів інтродукції і прогнозування подальших інвазій риб-

вселенців, а також для оцінки ризику поширення паразитів із інвазивними 

видами хазяїв. Результати досліджень можуть бути використані для розробки 

природоохоронних заходів, скерованих на відновлення і збереження 

біологічного багатства водних екосистем. Опубліковані дисертантом матеріали 

широко використовуються науковцями всього світу, про що свідчить високий 

ступінь цитування робіт автора (237 цитат) за темою його дисертації, 

опублікованих у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus і 

Web of Science.  

Отримані наукові результати використані дисертантом у лекційних курсах і 

на практичних заняттях, проведених ним для студентів і співпрацівників 

Відділу наук про зовнішнє середовище Вармінсько-Мазурського університету 

(м. Ольштин, Польща).  

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. Зміст 

результатів наукових досліджень, представлених у дисертаційній роботі, 

викладений у повній мірі у 55 наукових працях здобувача, у тому числі це − 33 

наукові статті у фахових виданнях, з яких 32 включено до переліку Scopus і 

Web of Science. Слід зазначити, що останні з них опубліковані у солідних 

наукових журналах з високим імпакт-фактором. Також є 19 робіт у вигляді 

матеріалів і тез наукових конференцій різного рангу. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота Юрія Валерійовича 

побудована за загальноприйнятою схемою і включає: анотації українською і 

англійською мовами; зміст; перелік скорочень, що використані у роботі; 

основну частину (вступ, 6 розділів, висновки). Список використаних джерел 
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містить 567 найменувань, з них 440 – латиницею. Список літератури і цитати у 

тексті оформлені у відповідності до Гарвардського стилю. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи − 358 сторінок, у тому числі основного тексту – 293 

сторінки. Робота проілюстрована 30 рисунками і 73 таблицями. Додатки 

викладені у вигляді окремого тому обсягом 144 сторінки і складаються із 22 

таблиць і списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Оцінка змісту роботи, її обґрунтованості і достовірності 

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження, методи дослідження, наукову новизну. 

Представлені відомості про особистий внесок дисертанта у розробку питань, 

що розглядаються у роботі, наведено інформацію про апробацію результатів 

дослідження і характер праць, опублікованих за темою дисертації. Висвітлено 

зв’язок отриманих результатів із науковими програмами, планами, темами, що 

виконувались здобувачем, практичне значення роботи. Наведено інформацію 

щодо публікацій за темою дисертації, а також структури та обсягу дисертації. 

Висловлено подяку всім, хто допомагав автору за виконання дисертаційної 

роботи. 

Розділ 1 − «Огляд літератури», присвячений аналізу шляхів поширення 

водних інвазій в Європі, історії експансії бичкоподібних риб. Розглянуто 

основні концепції теорії біологічних інвазій, пов’язаних із паразитами. Автором 

складено хронологічну таблицю (винесена до Додатку В) експансії 

представників родини Бичкових (Gobiidae) у водоймах світу. У хронологічному 

порядку описано історію поширення інвазії серед бичкоподібних риб. 

Вельми доречним є опис основних екологічних і еволюційних теорій і 

концепцій, які використовуються у сучасній теорії біологічних інвазій, де 

зроблено головний акцент на дослідження угруповань паразитів видів-

вселенців. 

Розділ 2 − «Матеріали та методи дослідження», містить інформацію щодо 

географії проведених досліджень в Європі і Північній Америці, матеріал і 

методики досліджень. Обсяг матеріалу, опрацьований здобувачем під час 
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досліджень, цілком достатній для написання докторської дисертації і дозволяє 

провести ґрунтовний його аналіз і отримати достовірні результати. 

Підр. 2.3 − «Методи досліджень», демонструє високий рівень володіння 

дисертантом сучасними методами гідробіологічних і молекулярних досліджень. 

Зауважимо, що дисертаційна робота Юрія Валерійовича виконана на дуже 

великому об’ємі польових і лабораторних досліджень. 

Розділ 3 − «Таксономічний склад паразитів риб-вселенців ряду 

Бичкоподібні (Gobiiformes)», у хронологічному порядку описано усі знахідки 

здобувачем паразитів у досліджених рибах. Для кожного з видів паразитів, 

виявлених у риб, здобутих з усіх обстежених дисертантом акваторій, наведено 

такі показники: екстенсивність і інтенсивність інвазії, індекс рясності 

зараження. Для низки  видів паразитів із нез’ясованим таксономічним статусом 

описано морфологію і/або філогенетику. Розділ проілюстрований зображенням 

паразитів (рисунки і фотографії). 

Цьому розділу відповідають висновки 1, 2. 

Розділ 4 − «Чинники, що впливають на формування угруповань паразитів 

Бичкоподібних риб-вселенців», представлено паразитофауну окремих видів 

досліджених риб-вселенців. Наведено також результати аналізу впливу 

зовнішніх і внутрішніх чинників на угруповання паразитів бичкоподібних риб-

вселенців. Детально описано роль досліджених риб-вселенців у життєвих 

циклах паразитів і їх взаємодію із місцевою фауною у солонуватоводних і 

прісних екосистемах. 

Окремо розглянуто процеси формування угруповань паразитів у 

симпатричних популяціях бичкоподібних риб-вселенців на прикладі 

Влоцлавського водосховища на Віслі (Польща), а також в ізольованих 

популяціях на прикладі бичка-кругляка з Верхньої Лаби (Чехія) і ротаня-

головешки з басейну Верхнього Дунаю (Німеччина). 

Цей розділ є підставою для формулювання висновків 3, 4, 5, 6 і 7. 

Розділ 5 − «Колонізація паразитами Бичкоподібних риб-вселенців вздовж 

окремих коридорів інвазії та у випадку Трансбалтійської і Трансатлантичної 
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інвазій», являє собою детальний аналіз процесів формування угруповань 

паразитів впродовж трьох основних європейських коридорів інвазії − 

Північного, Центрального і Південного, а також у басейнах Дністра, 

Південного Бугу, Лаби, у Балтійському морі та Американських Великих озерах. 

У цьому ж розділі дисертантом проаналізовано як власні дані, так і 

літературні відомості, котрі наведено у Додатку Ж. Крім того, здобувачем 

опрацьовано як власні, так і літературні дані щодо паразитів у природному 

ареалі понто-каспійських бичків.  

Дисертантом виявлено специфічні особливості формування угруповань 

паразитів у популяціях риб-вселенців у кожному окремому коридорі, описано 

механізми, які впливають на формування їх паразитофауни. З’ясовано також 

значення дамб у розмежуванні популяцій риб-вселенців. 

Цьому розділу відповідають висновки 8, 9, 10, 11 і 12. 

Розділ 6 − «Основні екологічні гіпотези та концепції в теорії біологічних 

інвазій і успіх інвазій бичкоподібних риб», демонструє узагальнення 

відомостей, наведених у попередніх розділах, які ґрунтуються на сучасних 

гіпотезах і концепціях, що використовуються у теорії біологічних інвазій. 

Загальновідомі екологічні і еволюційні концепції, такі як «гіпотеза позбавлення 

ворогів» і «гіпотеза інвазійного розтоплення», підтверджені здобувачем для 

угруповань паразитів з популяцій бичкоподібних риб-вселенців. Автором 

проаналізовано концепції екологічної паразитології − «повернення паразитів», 

«передача паразитів» і «спільна інтродукція хазяїв і паразитів». 

На основі результатів цього розділу автором сформульовано висновки 13, 14 

і 15. 

Висновки. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 15 

висновках, які у значній мірі відображають послідовність розділів дисертації. 

Вони виважені і відповідають основним завданням дисертаційного 

дослідження. Обґрунтованість висновків не викликає жодних сумнівів, оскільки 

вони демонструють логічний зміст наукових результатів отриманих автором. 
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Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат дисертаційної роботи Ю. В. Квача відповідає основним 

положенням представленої до захисту дисертації. Автореферат і дисертація 

написані фаховою українською мовою. 

Враховуючи низку піднятих у роботі актуальних питань, методологію їх 

розв’язання, теоретичну і практичну значимість результатів наукових 

досліджень, а також високий професіоналізм у поясненні отриманих даних і їх 

представленні, доцільно рекомендувати автору на основі його дисертаційної 

роботи опублікувати монографічну роботу. 

 

Водночас до роботи можна висловити окремі зауваження і побажання: 

1. У дисертації і авторефераті відсутня інформація про наукового 

консультанта здобувача. 

2. При першому згадуванні видів у дисертаційній роботі (в анотаціях, у вступі) 

і в авторефераті слід навести прізвище автора і рік опису наведених видів. 

3. У дисертаційній роботі бажано використовувати один із термінів – 

«інвазивні» види (як у темі дисертації) або «інвазійні» види (як у меті 

дисертаційного дослідження). Здобувач використовує словосполучення «у 

надбаних екосистемах» (С. 3, 48), «надбаної паразитофауни» (автореферат, 

С. 17). Що автор має на увазі під терміном «надбана»? Не зовсім зрозумілим є 

словосполучення «спорогонія пробігає» (С. 72). 

4. Оскільки у вступі у підрозділі «Практичне значення одержаних результатів» 

наведено інформацію про використання матеріалів дисертаційного дослідження 

на лекціях і практичних заняттях у Вармінсько-Мазурському університеті, то у 

Додатках бажано навести відповідні документи (Довідка про впровадження 

результатів дисертаційної роботи  у навчальний процес). 

5. У підрозділі 2.3 «Методи досліджень» для кращого сприйняття наведеної 

інформації варто виділити в окремі підпункти різні методики дослідження 

(наприклад: «Методика збору матеріалу», «Методика встановлення видової 
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належності»,  «Методика паразитологічних досліджень», «Молекулярні методи 

досліджень», «Статистична обробка даних» та ін.). 

6. У Розділі 3 (С. 161−165) і у Додатку Ж (табл. Ж7) наведено інформацію 

(власні відомості здобувача і літературні дані) щодо видів двостулкових  

молюсків, личинки (глохідії)  яких паразитують у різних видів риб. Водночас у 

підрозділі 2.3 «Методи досліджень» (С. 64)  відсутня інформація про те, яким 

чином встановлено видову належність двостулкових молюсків за личинками, 

знайденими у рибі. А тому виникає запитання: які саме діагностичні ознаки 

глохідія бралися до уваги при встановленні виду молюсків, якою літературою 

при цьому користувався здобувач? 

7. У Розділах 3, 4 наведено інформацію про паразитування у молюсків (як  у 

проміжних хазяїв) трематод (С. 103−135, С. 293) і кліщів роду Unionicola 

(С. 161). Здобувачу  варто зробити посилання на праці останніх десятиліть 

науковців житомирської малакологічної школи (зокрема д.б.н. А. П. 

Стадниченко, д.б.н.  Л. М. Янович та ін.), які досліджували паразитів (трематод, 

кліщів роду Unionicola)  у багатьох видів молюсків, у тому числі і в Unionidae, з 

різних річкових басейнів України.  

8. Загалом робота написана грамотно з дотриманням наукового стилю 

викладення матеріалу. Однак у ній наявні русизми: «неясний» (С. 2, 24), а 

ліпше було б нез’ясований, «перенос» (С. 21) −  перенесення, «у живому виді» 

(С. 55) − вигляді,  «брижійка» (С. 112, 119, 180 та ін., Додаток Д2−Д5) – брижа 

та ін. У тексті роботи трапляються часом орфографічні помилки: у слові 

«читко» (С. 223, 264, 307 та ін.), а потрібно чітко, «світової мікроскопії» (С. 63) 

– світлової, «водної рослинності» (С. 202) – водяної.  

9. Є зауваження щодо оформлення роботи, зокрема, у Додатку Д (табл. 

Д1−Д5) за відсутності даних у пустих комірках варто було би зазначити 

прочерк («−»). 

Одначе наведені зауваження аж ніяк не зменшують теоретичної і практичної 

наукової цінності дисертаційної роботи. 
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