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I.Актуальність обраної теми. 

 

Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який 

приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, 

актуальним є дослідження механізмів впливу електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону на живі організми. 

На теперішній час існує дуже багато даних відносно впливу на 

організм електромагнітного випромінювання мобільного 

телефону, але, на жаль, вони дуже суперечливі. І дотепер 

залишається невивченою біологічна дія електромагнітного поля з 

характеристиками, що близькі до природних електромагнітних 

випромінювань. Результат впливу такого випромінювання 

залежить від інтенсивності, частоти та тривалості його дії. 

Показано, що електромагнітне випромінювання радіодіапазону 

впливає на ембріональний розвиток тварин, негативно впливає на 

репродуктивну функцію чоловіків та жінок, збільшує кількість 

патологій у новонароджених дітей. Однак залишається 

нез`ясованим механізм впливу електромагнітного 

випромінювання радіодіапазону на процеси ліпопероксидації, 

функціонування антиоксидантної системи та мембранного 

транспорту ембріональних об’єктів.  

Усе викладене і визначає актуальність теми дисертаційної 

роботи Яремчук Марії Михайлівни, присвяченої з’ясуванню 

впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону на 

прооксидантно-антиоксидантну систему та функціонування Na
+
, 

K
+
–АТФази зародкових клітин в’юна Misgurnus fossilis L. 

Компоненти аналізу цієї дисертаційної роботи опонентом, 

які дозволили мені скласти щодо неї, є стандартними. 1/.Опонент 

вивчив текст дисертації та автореферату роботи; 2/.Перед 

написанням цього “Відзиву” я продивилася публікації 

дисертантки; 3/.Мало місце обговорення з дисертанткою 

одержаних нею експериментальних результатів.  
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Отже, відповідно до вимог ДАК України формулюю свої 

враження щодо найбільш важливих науково-теоретичних та 

практичних аспектів кандидатської дисертації Яремчук М.М. 

 

II.Ступінь обгрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Ступінь надійності одержаного фактичного матеріалу, 

обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у роботі, є надійним. Ось складові, що 

гарантують цей високий ступінь: 

 1/. Коректне використання дисертанткою сучасних 

експериментальних методів (розділ 2), які відповідали меті та 

задачам дослідження.  

У методичному розділі також описані відповідні розчини та 

реактиви, які були використані під час виконання дисертаційної 

роботи. 

Потрібно відзначити, що методична частина дисертації 

написана доброю науковою мовою. 

2/. Сукупність цікавого фактичного матеріалу, який подано у 

суто експериментальній частині роботи (розділ 3). Викладання 

власних експериментальних результатів Яремчук М.М. органічно 

пов’язано з метою та завданнями дисертації, а також із 

грунтовним аналізом літературних даних. Логічно випливають із 

змісту роботи викладені у дисертації висновки та узагальнення. 

Усі наукові положення і висновки є цілком обгрунтованими і 

повністю узгоджуються із результатами власних досліджень. 

3/. Добра попередня апробація накопиченого фактичного 

матеріалу на різноманітних авторитетних наукових 

конференціях, симпозіумах та семінарах, а також на сторінках 

фахових наукових журналів. Основні положення дисертації 

доповідалися на VIII та ІХ Міжнародних наукових конференціях 

молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери” (Харків, 

2013, 2014), науковій конференції молодих вчених “Актуальні 

проблеми біохімії та біотехнології” (Київ, 2014), Міжнародній 

науковій конференції “Актуальні проблеми біофізики” (Львів, 

2014), Міжнародній науковій конференції “Механізми 

функціонування фізіологічних систем” (Львів, 2014), XXI 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых “Ломоносов” (Москва, 2014), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю “Сучасні проблеми викладання та наукових 

досліджень біології у ВНЗ України” (Дніпропетровськ, 2014), V 

Науково-практичній конференції “Біологічні дослідження – 2015” 
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для молодих учених і студентів (Житомир, 2015), VІ з’їзді 

Українського біофізичного товариства (Луцьк–Світязь, 2015) та 

ін. Експериментальні результати дисертації висвітлені на 

сторінках фахових журналів (7 статей та 14 тез доповідей).  

4/. Високий науково-теоретичний потенціал, притаманний 

дисертантці.  

У дисертації проаналізовано дуже велику кількість 

літературних даних – у рукопису наведені посилання на 322 

друковані роботи. Зокрема, було цікаво читати наступні розділи 

літературного огляду: 

- механізми впливу електромагнітного поля на біологічні 

системи; 

- функціонування Na
+
,K

+
–АТФази зародків протягом 

ембріогенезу. 

Взагалі огляд літератури добре обгрунтовує напрямок 

роботи дисертантки, основною метою якої є поглиблення знань 

про основні механізми впливу електромагнітного 

випромінювання радіодіапазону на біологічні об’єкти, а також 

функціонування ензиматичної ланки антиоксидантної системи та 

іонтранспортних систем. 

 

III.Достовірність і новизна наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Результати аналізу фактичних даних, які наведені у 

кандидатській дисертації Яремчук М.М., свідчить на користь 

того, що відповідні експериментальні результати є достовірними. 

Новизна наукових положень, сформульованих у дисертації, 

полягає у наступному. Яремчук М.М., використовуючи адекватні 

біофізичні та біохімічні методичні прийоми, одержала цікаві 

експериментальні дані щодо закономірностей дії 

електромагнітного випромінювання радіодіапазону на 

ембріональні об’єкти, встановила порушення стану 

прооксидантно-антиоксидантної системи та функціонування 

системи транспортування іонів Na
+
 та K

+
.  

Автор вперше показав, що дія електромагнітного 

випромінювання (6,9; 30,1 мкВт/см
2
) призводить до зростання 

активності супероксиддисмутази на фоні зниження активності 

каталази та глутатіонпероксидази на всіх досліджуваних етапах 

ембріогенезу в’юна. Вперше встановлено здатність 

електромагнітного випромінювання радіодіапазону (1,7; 6,9, 30,1 

мкВт/см
2
) пригнічувати активність Na

+
,K

+
–АТФази зародків 

в’юна впродовж ембріогенезу. Показано, що за впливу 

електромагнітного випромінювання радіодіапазону відбувається 
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зниження максимальної швидкості реакції гідролізу та зростання 

спорідненості до АТФ. 

Одночасно варто підкреслити наступне: 

-для всього дисертаційного матеріалу властивий високий 

наочний рівень подання фактичних даних. Маю на увазі велику 

кількість змістовних та інформативних у науковому відношенні 

рисунків (всього 75) та таблиць (9); 

-у тексті роботи має місце змістовне та критичне 

обговорення дисертанткою власних експериментальних 

результатів.  

Отже, відповідні експериментальні дані, які були одержані 

Яремчук М.М. при виконанні дисертації, в науковому відношенні 

є змістовними і являють собою певний внесок у сучасну 

біофізику. 

 

IV.Запитання, зауваження та рекомендації з боку 

опонента. 

Слід зазначити, що дисертація написана дуже грамотно не 

лише з наукової, але й з орфографічної та стилістичної точки 

зору. При знайомстві з матеріалами дисертації виникають певні 

питання та побажання, які варто було б врахувати у майбутній 

експериментальній роботі. 

1. На графіках, де дані наведені у стовпчиках і проводилася 

статистична обробка результатів, потрібно писати показник n, що 

вказує на кількість проведених експериментів. 

2. На рисунках 3.1, 3.4, 3.5 і 3.7 дуже дрібні підписи, їх 

краще було б збільшити.  

3. Чисельні значення та їх розмірності (%, 
о
С) треба писати 

окремо.  

4. Назву розділу краще відділяти від тексту. 

5. В одному реченні зустрічаються терміни ензим і фермент, 

або ж білок і протеїн. Бажано замінити їх на ензим і протеїн (або 

ж на фермент і білок) по всьому тексті. 

6. Деякі стилістичні та граматичні помилки відмічено у тексті. 

Втім, вищезазначені запитання та зауваження ніякою мірою 

не впливають на загальне позитивне враження від прочитаної 

роботи. 

 

V.Повнота викладу наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих  в опублікованих працях та у 

дисертації. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані у кандидатській дисертації і авторефераті, 
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достатньо повно викладені в опублікованих авторських друках 

Яремчук М.М. 

 

VI.Щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Сукупно оцінюючи зміст кандидатської дисертації Яремчук 

М.М. необхідно відзначити цільність та завершеність її роботи в 

цілому. Зміст автореферату є ідентичним основним положенням, 

викладеним у тексті дисертаційної роботи. Оформлення 

дисертації та її автореферату відповідає вимогам, що встановлені 

ДАК. 

 

VII.Важливість для науки і народного господарства 

одержаних автором дисертації результатів. Рекомендації 

щодо їхнього використання. 

У науково-теоретичному відношенні результати, що були 

одержані при виконанні дисертації, віддзеркалюють особистий  

внесок Яремчук М.М. у розвиток сучасних уявлень щодо впливу 

електромагнітного випромінювання радіодіапазону на 

прооксидантно-антиоксидантну систему та функціонування Na
+
, 

K
+
–АТФ-ази зародкових клітин в’юна Misgurnus fossilis L..  

Щодо практичного аспекту, то цінність цієї роботи полягає у 

наступному. 

По-перше, висновки, що випливають із результатів 

досліджень, можуть бути використані у формуванні нових 

нормативних документів для встановлення норми та гранично 

допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.  

По-друге, результати дисертаційної роботи можуть бути 

використані професорами та доцентами при читанні лекційних 

курсів із біофізики та спецкурсів „Біофізика мембран”, 

„Механізми біологічної дії модифікуючих факторів”, які 

викладаються на кафедрі біофізики та біоінформатики 

біологічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Необхідно відзначити, що дисертація, яка захищається,  є 

закінченою науковою роботою. 

 

VIII.Висновок. 

Кандидатська дисертація Яремчук М.М. являє собою 

актуальне та оригінальне фундаментальне дослідження у галузі 

біофізики. Дійсно, при виконанні цієї роботи, виконаної на 

зародках в’юна Misgurnus fossilis L., вдалося детально вивчити 

процеси ліпопероксидації, активність ензимів антиоксидантної 

системи та Na
+
,K

+
–АТФази під впливом електромагнітного 
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випромінювання радіодіапазону. Було показано, що за впливу 

електромагнітного випромінювання радіодіапазону у зародкових 

клітинах відбуваються зміни вмісту первинних та вторинних 

продуктів ліпопероксидації. Встановлено, що дія 

електромагнітного випромінювання (6,9; 30,1 мкВт/см
2
) 

призводить до зростання активності супероксиддисмутази на 

фоні зниження активності каталази та глутатіонпероксидази на 

всіх досліджуваних етапах ембріогенезу в’юна. Однак, за впливу 

електромагнітного випромінювання (1,7 мкВт/см
2
) відбувається 

зростання активності як супероксиддисмутази, так і каталази. 

 Таким чином, робота Яремчук М.М. цілком відповідає 

вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567.  

Що ж стосується дисертантки, то вона, безперечно, є 

висококваліфікованим, здібним та перспективним молодим 

дослідником - спеціалістом із сучасної біофізики, для неї є 

властивим хороший творчий та методичний потенціал, широкий 

науковий світогляд у галузі біофізики, здатність до проведення 

цілеспрямованого наукового пошуку. 

Тому, безсумнівно, за результатами своєї дисертаційної 

роботи Яремчук Марія Михайлівна цілком заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата біологічних наук із 

спеціальності 03.00.02 – біофізика. 

 

 

 

Офіційний опонент –                                                          Т.О.Векліч 

кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 

відділу біохімії м’язів 

Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України 
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