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1. Актуальність теми дисертації. Раціональне природокористування на сучасному 

етапі повинно ґрунтуватися на поступовому заміщенні рибопромислової експлуатації 

природних популяцій на вирощування товарної рибопродукції в умовах аквакультури.  

При цьому певний пріоритет мають види, товарне вирощування яких може здійснюватися 

без використання штучних кормів, тобто випасним методом. 

Україна має достатні можливості для динамічного розвитку рибної галузі на засадах 

екологічної безпеки та ресурсозаощадження. Так, за оцінками FАО потенційні можливості 

випасної аквакультури у внутрішніх водоймах можуть бути оцінені на рівні до 50 тис. т,  

з яких до 90 % буде припадати на білого і строкатого товстолобів та їх гібрид. 

Відповідно, дослідження всіх аспектів здійснення випасної аквакультури у водоймах 

різного типу є актуальним науково-практичним завданням, результати якого можуть бути 

використані для удосконалення основних технологічних і методичних складових даного 

виду рибогосподарської діяльності. А оскільки в сучасних умовах таким питанням 

приділялося порівняно недостатньо уваги, то дана тема є актуальною і такою, що потребує 

детального вивчення. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертацію виконано впродовж 2016–2020 рр. згідно  

з програмою науково-дослідної роботи кафедри гідробіології та іхтіології у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України за ініціативною темою «Екологічні 

закономірності перебігу метаболічних процесів в онтогенезі та в різні періоди річного циклу 

прісноводних риб» (номер державної реєстрації 0118U000395, 2018–2020 рр.). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Здобувач за темою дисертаційного дослідження 

опрацювала та проаналізувала наукову фахову літературу вітчизняних та закордонних 

авторів, на основі наявних літературних даних та запитів галузі здійснила постановку  

та організацію експериментів, освоїла методики досліджень. Брала безпосередню участь  

у підготовці та проведенні експериментів, зборі та обробці первинних даних. Провела 

статистичну обробку даних, аналіз власних результатів досліджень, їх узагальнення  

та оформлення. Основні положення та висновки дисертації сформулювала спільно  

з науковим керівником кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником 



П. Г. Шевченком. У наукових працях, що були підготовлені до друку, особисто чи  

у співавторстві, викладено основний матеріал дисертації. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Наукові положення, висновки та пропозиції 

виробництву, наведені у дисертації, обґрунтовані, логічно випливають з результатів 

досліджень. Матеріали дисертації повністю відповідають змісту робочих матеріалів, вони  

є оригінальними і достовірними. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. На підставі проведених 

власних досліджень поглиблено й розширено наукові уявлення щодо рибницько-біологічної 

характеристики молоді гібриду білого із строкатим товстолобів, зокрема стосовно 

особливостей росту, живлення та споживання хижими рибами у період вирощування 

рибопосадкового матеріалу в ставах та товарної продукції в природних водоймах. 

Обґрунтовано доцільність і ефективність застосування розрахункового прогнозування 

середньої маси посадкового матеріалу молоді гібриду білого із строкатим товстолобів  

та розроблено шляхи оптимізації технології їх вирощування. Запропоновано методичний 

апарат моделювання кількісної оцінки виживання посадкового матеріалу гібриду білого  

із строкатим товстолобів різних наважок. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення дисертаційного дослідження пов’язане з необхідністю удосконалення діючої 

нормативно-методичної бази з регламентації заходів штучного відтворення об’єктів 

аквакультури. Одержані показники виживання цьоголіток-однорічок товстолобів наважкою 

25–30 г було використано при підготовці науково-біологічних обґрунтувань щодо 

зариблення водних об’єктів різного типу з метою підвищення їх рибопродуктивності  

та здійснення біологічної меліорації. Отримані дані щодо живлення товстолобів можуть  

бути використані при диференціації видового складу посадкового матеріалу при введенні 

фіто- та зоопланктофагів до саморегульованих водних систем. Запропонований порядок 

оцінки промислового повернення від цьоголіток-однорічок дає можливість розрахувати 

потенційну рибопродуктивність при заданих обсягах зариблення. 

Встановлені принципи технологічних і методичних підходів до вирощування, 

доцільність і ефективність застосування розрахункового прогнозування середньої маси  

та методичного апарату моделювання кількісної оцінки виживання посадкового матеріалу 

гібриду білого із строкатим товстолобів різних наважок використовуються у навчальному 

процесі Національного університету біоресурсів і природокористування України  

при викладанні дисциплін «Іхтіологія (спеціальна)» для студентів ОС «Бакалавр», освітньої 

програми «Водні біоресурси та аквакультура» першого «бакалаврського» рівня вищої освіти 

за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», у науковій роботі бакалаврів 

кафедри гідробіології та іхтіології; «Методика рибогосподарських досліджень», «Динаміка 



популяцій риб» для студентів ОС «Магістр» освітньої програми «Водні біоресурси  

та аквакультура» другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні 

біоресурси та аквакультура», у науковій роботі магістрів кафедри гідробіології та іхтіології. 

Результати проведених експериментальних досліджень впроваджено в ТОВ «СТРГ» 

Косівське» Київської області та в ТОВ «Агрофірма «Промтех» Харківської області. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 17 наукових працях,  

з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського Союзу, 11 тез наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Макаренко А. А., Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. Характеристика видового 

різноманіття фітопланктону в рибоводних ставах. Таврійський науковий вісник. 2018. 

Вип. 103. С. 262–269. (Здобувач брала участь у відборі дослідного матеріалу, інтерпретації 

та описі отриманих результатів, підготовці матеріалів до друку). 

2. Макаренко А. А., Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. Оцінка гідрохімічного стану 

водних об’єктів в рибоводних господарствах з метою рибогосподарського використання. 

Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. Вип. 7 (35). С. 110–115. 

(Здобувач брала участь у відборі дослідного матеріалу, описанні та узагальненні отриманих 

результатів, підготовці матеріалів до друку). 

3. Макаренко А. А., Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. Морфометричні показники 

однорічок гібриду білого із строкатим товстолобів. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 289. С. 110–119. 

(Здобувач брала участь у відборі дослідного матеріалу, проведенні статистичної обробки 

експериментальних даних, описі результатів та підготовці матеріалів до друку). 

4. Макаренко А. А. Сезонні зміни біологічного різноманіття зоопланктону в рибо-

господарських водоймах України. Водні біоресурси та аквакультура. 2018. Вип. 2. С. 42–50. 

5. Бузевич І. Ю., Макаренко А. А. Хижий іхтіокомплекс Великобурлуцького 

водосховища як чинник впливу на виживання посадкового матеріалу рослиноїдних риб. 

Рибогосподарська наука України. 2020. Вип. 3. С. 5–18. (Здобувач брала участь у відборі 

дослідного матеріалу, описанні та узагальненні отриманих результатів, підготовці 

матеріалів до друку). 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, 

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського Союзу 

6. Alina Makarenko, Mikhailo Mushtruk, Natalia Rudyk-Leuska, Iryna Kononenko, Petro 

Shevchenko, Melania Khyzhniak, Natalia Martseniuk, Julia Glebova, Alevtina Bazaeva, Maksim 



Khalturin. The study of the variability of morphobiological indicators of different size and weight  

groups of hybrid silver carp (Hypophthalmichthys spp.) аs a promising direction of development  

of the fish processing industry. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2021. Vol. 15.  

P. 181–191. (Здобувач брала участь у відборі дослідного матеріалу, інтерпретації та описі 

отриманих результатів, підготовці матеріалів до друку). 

Тези наукових доповідей 

7. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Характеристика гібриду білого з строкатим 

товстолобів з батьківськими формами. Актуальні проблеми розвитку галузей тваринництва  

та рибництва: 71-а науково-практична конференція науково-педагогічних працівників,  

наукових співробітників та аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів, 

м. Київ, 19–20 квітня 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 75–76. (Здобувач провела аналіз 

літературних джерел та підготувала матеріали до конференції). 

8. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Морфометричні показники гібриду товстолобів 

білого із строкатим. Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: X Міжнародна 

іхтіологічна науково-практична конференція, м. Київ, 19–21 вересня 2017 року: тези 

доповіді. Херсон, 2017. С. 189–193. (Здобувач зібрала первинний матеріал, провела 

статистичну обробку експериментальних даних, описала результати та підготувала 

матеріали до конференції). 

9. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Роль температурного фактора під час 

вирощування гібриду білого із строкатим товстолобів у різних господарствах. Кліматичні 

зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 13–14 березня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018.  

С. 529–532. (Здобувач зібрала первинний матеріал, описала результати та підготувала 

матеріали до конференції). 

10. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Аналіз гідрохімічного стану водойм з метою 

рибогосподарського використання. Актуальні проблеми розвитку галузей тваринництва  

та рибництва: 72-а науково-практична конференція науково-педагогічних працівників,  

наукових співробітників та аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів, 

м. Київ, 18 квітня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 22–24. (Здобувач зібрала первинний 

матеріал, описала результати та підготувала матеріали до конференції). 

11. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Видове різноманіття фітопланктону  

в рибоводних ставах. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів 

наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–25 травня  

2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. Т. 3. С. 227–229. (Здобувач зібрала первинний  

матеріал, описала результати та підготувала матеріали до конференції). 

12. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Особливості біологічного різноманіття 

зоопланктону в нагульній водоймі Білоцерківської експериментальної гідробіологічної 



станції Інституту гідробіології НАН України. Сучасні проблеми теоретичної та практичної 

іхтіології: XI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція, м. Львів,  

18–20 вересня 2018 року: тези доповіді. Львів, 2018. С. 116–119. (Здобувач зібрала первинний 

матеріал, описала результати та підготувала матеріали до конференції). 

13. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Розвиток зоопланктонних угруповань  

в нагульній водоймі навчально-науково-виробничій лабораторії рибництва НУБіП України  

в смт Немішаєве. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – 

виробництво продукції – екологічні проблеми: 73-я Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю, м. Київ, 3–4 квітня 2019 року: тези доповіді. Київ,  

2019. С. 91–93. (Здобувач зібрала первинний матеріал, описала результати та підготувала 

матеріали до конференції). 

14. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Стан води Косівського водосховища під час 

зариблення однорічок гібриду білого із строкатим товстолобів. Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології: XII Міжнародна іхтіологічна науково-практична 

конференція, м. Дніпро, 26–28 вересня 2019 року: тези доповіді. Дніпро, 2019. С. 123–126. 

(Здобувач зібрала первинний матеріал, описала результати та підготувала матеріали  

до конференції). 

15. Шевченко П. Г., Марценюк Н. О., Марценюк В. П., Халтурин М. Б., 

Макаренко А. А. Вплив змін клімату на появу нових видів риб у континентальних водоймах 

і водотоках України. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку: II-а Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Херсон, 24–25 жовтня 2019 року: тези доповіді. Херсон, 2019. С. 435–441. 

(Здобувач описала результати та підготувала матеріали до конференції). 

16. Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Вміст та розподіл важких металів в органах  

і тканинах однорічок гібриду білого із строкатим товстолобів в ставових рибницьких 

господарствах. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – 

виробництво продукції – екологічні проблеми: 74-а науково-практична конференція, м. Київ,  

26–27 березня 2020 року: тези доповіді. Київ, 2020. С. 20–22. (Здобувач зібрала первинний 

матеріал, описала результати та підготувала матеріали до конференції). 

17. Бузевич І. Ю., Макаренко А. А., Шевченко П. Г. Хижий іхтіокомплекс 

Великобурлуцького водосховища як чинник впливу на виживання посадкового матеріалу 

рослиноїдних риб. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку: III Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Херсон, 22–23 жовтня 2020 року: тези доповіді. Херсон, 2020. С. 689–692. 

(Здобувач зібрала первинний матеріал, описала результати та підготувала матеріали  

до конференції). 



8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися на: X Міжнародній іхтіологічній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (м. Київ, 2017 р.); 71 науково-практичній 

конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів 

факультету тваринництва та водних біоресурсів «Актуальні проблеми розвитку галузей 

тваринництва та рибництва» (м. Київ, 2017 р.); XI Міжнародній іхтіологічній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» (м. Львів, 

2018 р.); 72 науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників та аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів «Актуальні 

проблеми розвитку галузей тваринництва та рибництва» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки  

та освіти» (м. Київ, 2018 р.); 73 Всеукраїнській науково-практичній конференції  

з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє 

середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (м. Київ, 2019 р.);  

XII Міжнародній іхтіологічній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології» (м. Дніпро, 2019 р.); II Міжнародній науково-

практичній конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку» (м. Херсон, 2019 р.); 74 науково-

практичній конференції «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє 

середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (м. Київ, 2020 р.);  

III Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми навколишнього 

середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 

(м. Херсон, 2020 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Макаренко Аліни 

Анатоліївни на тему: «Оптимізація технологічних та методичних підходів щодо 

вирощування молоді гібриду білого із строкатим товстолобів для зариблення водойм 

комплексного призначення» є завершеною кваліфікаційною науковою працею,  

у якій вирішено конкретне наукове завдання щодо оптимізації вирощування молоді  

гібриду білого із строкатим товстолобів для зариблення водойм, що має важливе значення 

для галузі рибництва України. 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 



Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації А. А. Макаренко компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Потрохова 

Олександра Спиридоновича, завідувача відділу біології відтворення риб Інституту 

гідробіології Національної академії наук України; 

– доктора біологічних наук, професора Куранту Володимира Зіновійовича, 

професора кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Макаренко Аліни 

Анатоліївни, дисертація на тему: «Оптимізація технологічних та методичних підходів щодо 

вирощування молоді гібриду білого із строкатим товстолобів для зариблення водойм 

комплексного призначення» рекомендується для подання до розгляду та захисту  

у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  

20 «Аграрні науки та продовольство» і спеціальності 207 «Водні біоресурси  

та аквакультура». 

 

Рецензенти: 

Професор кафедри біології тварин 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, 

доктор біологічних наук, доцент І. М. Курбатова 

 

Старший науковий співробітник 

відділу вивчення біоресурсів водосховищ 

Інституту рибного господарства НААН, 

кандидат біологічних наук,  

старший науковий співробітник К. М. Гейна 


