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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процес державної та національно-культурної розбудови України 

потребує всебічного вивчення історичного минулого нашого народу, належного вшанування 

видатних діячів, що зробили помітний внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки. На 

початку ХХІ століття спостерігається зростання інтересу вчених до складних і суперечливих 

сторінок історії становлення і розвитку природничих наук, набутого впродовж століть досвіду 

вітчизняних природодослідників. 20-і рр. ХХ століття в історії природничих наук 

позначилися започаткуванням і становленням нового напряму в зоології – паразитології. 

Вивчення становлення і розвитку паразитології в Україні в історичних, економічних і 

культурних вимірах поглиблює розуміння розвитку найважливіших закономірностей 

зоологічної науки, її теоретичних засад та практичних упроваджень, що мають наукову і 

прикладну цінність для сьогодення. 

Одним із видатних учених у галузі зоології, паразитології, екології був академік 

Олександр Прокопович Маркевич. Вивчаючи наукову спадщину видатного вченого 

природодослідника, ми водночас збагачуємо наші знання, з’ясовуємо малодосліджені 

сторінки історії української науки й освіти, зокрема становлення і розвиток вітчизняної 

паразитології, поглиблюємо її найважливіші напрями – іхтіопаразитологію, 

паразитоценологію, гідропаразитологію, ветеринарну паразитологію, гельмінтологію.  

Окрім того, фундаментальні дослідження з екології паразитів, проведені 

О.П.Маркевичем, мають важливе значення для розвитку екологічного напрямку вивчення 

гельмінтів і інвазійних хвороб риб та сільськогосподарських тварин, моніторингу 

паразитологічної ситуації в Україні, розробці науково-обґрунтованих схем оздоровлення 

свійських тварин від паразитозів. 

Теоретичні розробки, покладені професором О.П. Маркевичем в основу паразитологічної 

ситуації, не втратили свого значення для ветеринарної паразитології і до тепер. 

Актуальність обраної теми визначається її важливістю для розвитку тваринництва і 

рибного сектору національної економіки. Дослідження паразитофауни риб і 

сільськогосподарських тварин має важливе прикладне значення для охорони природи, 

здоров’я населення, попередження інвазійних хвороб риб, тварин і людини. Особливої уваги, 

на нашу думку, заслуговує методика і техніка гідробіологічних досліджень риб, уперше 

запропоновані академіком О.П. Маркевичем.  

Комплексне дослідження життя та професійно-наукового доробку О.П.Маркевича 

поповнить список уже існуючих біографій вчених у галузі природничих наук. Персоналізація 
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української історії науки дає змогу визначити етапи подальшого розвитку наукових 

напрямів, надає історії вітчизняної науки й техніки  портретної конкретики. 

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

дослідження є складовою тематичного плану ДВНЗ „Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди” з виконання теми „Історія 

природознавства Київщини: біографія і події ХVІІІ – ХХ ст.” (№ держреєстрації 

0107U002971), а також виконано в межах планової теми кафедри історії і культури України 

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди”: „Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної історичної 

освіти у ВНЗ”  (№ держреєстрації 011U002942). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення 

і критичного осмислення наявних джерел та літератури комплексно дослідити наукову, 

педагогічну та організаційну діяльність академіка О.П.Маркевича в галузі природничих наук.  

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: 

- проаналізувати джерельну базу та стан дослідження наукової роботи академіка 

О.П.Маркевича та тлі вітчизняної історії науки і техніки; 

- розкрити умови формування наукового світогляду О.П.Маркевича, визначити основні 

періоди його життя і наукової творчості, уточнити біографічні відомості вченого; 

- дослідити науковий простір та організаційну роботу О.П.Маркевича в науково-

дослідних установах АН УРСР; 

- висвітлити педагогічну діяльність академіка О.П.Маркевича, його роль у підготовці 

фахівців у галузі ветеринарної та медичної паразитології; 

- проаналізувати основні напрями наукової роботи О.П.Маркевича  із загальної 

паразитології, іхтіопаразитології, гідропаразитології; 

- визначити місце О.П.Маркевича у вітчизняній науковій школі паразитології; 

- прослідкувати вплив наукової спадщини вченого на розвиток вітчизняної і світової 

паразитології. 

Об’єктом дослідження є науковий простір та професійна діяльність академіка 

О.П.Маркевича в ХХ столітті. 

Предмет дослідження – теоретичні відкриття та практичні впровадження академіка 

О.П.Маркевича в галузі природознавства, зоології, паразитології, екології, його внесок у 

підготовку фахівців ветеринарної паразитології, а також в організації вітчизняної зоологічної 

науково-дослідної справи. 

Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються на загальнонаукових 

принципах історичного дослідження: наступності, історизму, критичного підходу до джерел, 
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які передбачають цілісне, всебічне охоплення найсуттєвіших аспектів зазначеної теми. 

Важливими шляхами розв’язання проблеми даного дисертаційного дослідження є 

застосування загальнонаукових (класифікація, метод комплексного аналізу), 

міждисциплінарних (структурно системний підхід), власне історичних (проблемно-

хронологічний, порівняльно-історичний, описовий) методів дослідження. Вони дають 

можливість висвітлити життєвий шлях академіка О.П.Маркевича, розкрити його наукову, 

організаційну та педагогічну діяльність, визначити значення його наукового доробку в 

системі національних культурних цінностей. Для більш ґрунтовного дослідження обраної 

теми використано методологічний інструментарій інших наук: бібліографічний, аналітико-

синтетичний, статистичний та методи джерелознавчого й архівознавчого аналізу, що дало 

змогу опрацювати існуючу літературу з даної проблеми, дослідити комплекс джерел, а також 

систематизувати й підсумувати отриману інформацію, зробити висновки. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1921 – 1990-і рр., окреслені періодом 

навчання, формуванням світогляду та кола наукових інтересів О.П.Маркевича, роками його 

наукової, організаційної роботи та педагогічної діяльності. 

Територіальні межі дослідження окреслюються кордонами УСРР – УРСР 20 – 90- х рр. 

ХХ століття.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим комплексним  

дослідженням діяльності О.П.Маркевича по становленню та розвитку наукового напряму 

зоології – паразитології в Україні. Її новизна полягає в наступному: 

-  вперше здійснено систематизацію різноманітних джерел (архівних, періодичних 

видань), а також наукової літератури, що дозволило відтворити цілісну картину становлення 

О.П.Маркевича як вченого-природодослідника-зоолога-паразитолога-еколога; 

-  запропоновано періодизацію життя та діяльності О.П.Маркевича, що сприяло 

визначенню ролі вченого в становленні і розвитку паразитології як науки, про еволюцію 

паразитів та їх співіснування в системі „паразит-господар”. У межах виконаного 

дисертаційного дослідження вивчені маловідомі сторінки життя і творчості вченого, які 

раніше не були оприлюднені в наукових розвідках; 

-  розкрито постать О.П.Маркевича не лише як ученого-дослідника, організатора 

зоологічної науково-дослідної справи, а й неординарного, талановитого, всебічно освіченого 

педагога з оригінальними поглядами на становлення і розвиток природничої освіти, які і до 

сьогодні зберегли історичне, теоретичне і практичне значення; 

-  показано значимість наукової спадщини вченого для подальшого розвитку як 

зоологічної науки в цілому, так і паразитологічної, зокрема; 



 

 

4 

 

-  дістав подальшого розвитку напрям наукової роботи по відтворенню 

багатофакторних впливів на життя і творчість видатних вітчизняних учених- паразитологів, 

організаторів науки і галузевої освіти; 

-   удосконалено бібліографію наукових праць О.П.Маркевича та літератури про нього на 

основі вивчення наукової спадщини вченого; 

-  доповнено джерелознавчу базу за рахунок введення до наукового обігу нових та 

маловивчених архівних документів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення та 

висновки дисертаційного дослідження, введені в науковий обіг документи і матеріали можуть 

застосовуватися науковцями при подальшій розробці окресленої теми. Матеріали 

дослідження можуть бути використані при підготовці навчальних програм у вищих 

педагогічних та сільськогосподарських освітніх закладах, лекцій з історії науки і техніки, 

історії біологічної науки, курсів із зоології, паразитології, а також при підготовці навчально-

методичних посібників із цих дисциплін. Уточнені відомості про вченого можуть 

використовуватися при укладанні енциклопедій, біографічних довідників про відомих людей 

України тощо. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати і висновки 

дослідження отримані автором особисто. Наукові статті в фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження висвітлено і 

обговорено  на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ „Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження доповідалися на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції „Українська історія та історіографія, джерела 

національного права: традиції і виклики сучасності” (Коломия, 25-26 травня 2009 р.), І 

Всеукраїнській науково-практичній конференції „Український науково-інтелектуальний 

простір: реалії та перспективи розвитку” (Переяслав-Хмельницький, 28-30 квітня 2009 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції „Проблеми та перспективи 

розвитку української науки на початку третього тисячоліття” (Переяслав-Хмельницький, 14-

16 грудня 2009 р.).  

Публікації. Результати дослідження викладені в 11 публікаціях автора. Серед них – 5 

статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, визначених ДАК Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури – 315 позицій 
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(39 сторінок.), 31 додатку (40 сторінок). Зміст роботи викладено на 191 сторінці. Загальний 

обсяг дисертації становить 267 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано його мету та завдання, розкрито наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів наукового 

пошуку.  

У першому розділі «Стан наукової розробки, історіографія та джерельна база, 

методологія дослідження» висвітлено основні етапи розвитку наукової думки з обраної 

теми, проаналізовано джерельну базу та визначено методологію дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» вивчається стан наукової розробки проблеми, 

здійснюється її історіографічний аналіз. 

Процес нагромадження історичних знань з досліджуваної проблеми можна умовно 

розділити на два періоди. Перший – радянський (1920 – 1990-і рр.), другий – сучасний (1991 – 

2012 рр.).  За повнотою та основними напрямами відображення багатогранної діяльності 

О.П.Маркевича можна умовно виділити декілька груп праць. По-перше, це наукова література 

з питань зоологічної науки, де робляться посилання на наукові праці вченого, аналізується 

його творчий доробок, по-друге, роботи з історії навчальних закладів та науково-дослідних 

установ, зокрема Київського педагогічного університету                     ім. Т.Г.Шевченка та 

Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена, в яких розкривається наукова, педагогічна та 

організаційна діяльність ученого; по-третє, ювілейні статті з нагоди народження 

О.П.Маркевича та бібліографічні довідники про вченого; по-четверте, праці присвячені 

окремим аспектам діяльності О.П.Маркевича. 

На основі комплексного аналізу напрямів, розмаху і рівня науково-дослідної роботи в 

галузі зоології та паразитології в ХХ столітті у підрозділі подається загальна характеристика 

історіографічних періодів, розкриваються особливості відображення досліджуваної проблеми 

в різних групах літератури. 

Вивчення наукової спадщини професора О.П.Маркевича розпочалося за радянської доби 

20-х рр. ХХ ст. Вперше згадка про вченого з’являється в книзі Ф.Д Великохатька 

„Білоцерківське краєзнавче товариство”
1
. 

                                                             
1 Великохатько Ф. Д. Білоцерківське краєзнавче товариство / Ф. Д. Великохатько – К.: Наукова думка, 1929. - Т. 2, вип. 3. – С. 
34.  
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У 30 – 40-х рр. ХХ ст. в низці публікацій учених Л.С. Береги
2
, І.Н. Арнольда

3
, 

О.Захарченка
4
, М. Срібняка

5
, Я.В. Ролла

6
 та Г.В. Карпенка

7
 вперше аналізується науково-

дослідна робота О.П.Маркевича в галузі паразитології.  

Вивчення наукової спадщини О.П.Маркевича значно активізувалося в      50-ті рр. ХХ ст. 

У цей період на основі аналітичного матеріалу розкривається постать О.П.Маркевича як 

вченого-зоолога-еколога-паразитолога. Наприклад, у науковому виданні Б.М. Мазурмовича 

про внесок учених в розвиток зоологічної науки висвітлюється 30-річна наукова, педагогічна 

та організаційна діяльність вченого, де автором уперше був поданий список друкованих 

праць О.П.Маркевича – монографій, брошур, журналів, виданих за його редакцією. В статті 

Є.Н. Павловського „Завдання крайової паразитології в післявоєнний період”
8
 автор висвітлив 

науково-дослідну роботу вченого у цій галузі в післявоєнний період та проаналізував його 

науковий доробок. Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. в статтях Л. Кокарева
9
 і М.А. Демирева

10
 

міститься інформація про міжнародні наукові зв’язки, відрядження О.П.Маркевича до 

Чехословацької академії наук та його виступи в Софіївському університеті з питань розвитку 

рибного господарства в Болгарії. 

У 1959 р. під редакцією О.З. Жмудського вийшла книга „Історія Київського 

університету”
11

 (з нагоди 125 річниці заснування), в якій подані відомості про наукову, 

організаційну та педагогічну діяльність О.П.Маркевича в цьому вищому навчальному закладі.  

У 60-х р. ХХ ст. з’являється низка наукових статей за авторством Б.М.Мазурмовича
12

 та 

Д.О. Засухіна
13

, в яких всебічно висвітлюється багатогранна науково-організаційна та 

педагогічна діяльність академіка О.П.Маркевича. Автори проаналізували основні напрями 

науково-дослідної роботи О.П.Маркевича в галузі паразитології, гідробіології, 

іхтіопаразитології, паразитоценології, розкрили постать вченого як історика зоології, педагога 

та засновника паразитологічної школи в Україні та Українського республіканського 

                                                             
2 Берег Л.С. Рыбохозяйственный кадастр озер Ленинградской области / Л. С. Берег //  За рыбную индустрию севера. - 1933. - 
№ 8. - С. 27. 
3 Арнольд И.Н. Продвижение карповой культуры на север / И.Н. Арнольд– М.: ВНИОРХ, 1939. -  Т. 21. -  31-50 с. 
4 Захарченка О. Вісті Київського педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка / О. Захарченка, О.П. Маркевич - К. :Наукова 
думка, 1939. - 27 жовтня. 
5 Срібняк М. 25 років радянської, творчої роботи О.П. Маркевича / М.Срібняк – Ленінградський шлях (Біла Церква). - 1946. - 
22 листопада. 
6 Ролл Я.В. Матеріали до вивчення біологічних особливостей озера Кандри-Куль / Я.В. Ролл– Л. : 1947. - Т . 8. – С. 27-44 . 
7 Карпенко Г.В. Нове поповнення Академії наук Української РСР / Г.В. Карпенко // Вісник АН УРСР. - 1948. - №7. - С. 10. 
8 Павловський  Є. Н. Завдання крайової паразитології в післявоєнний період / Є.Н. Павловський  // Збірник праць з 
паразитології. – К. :  АН УРСР . – 1947. - №1. -  С. 180. 
9 Кокарев Л. Закордонні відрядження українських вчених / Л. Локарев  // Вечірній  Київ. - 1958. - 2 вересня. 
10 Демирева М.А. О.П. Маркевич в Болгарії / М.А. Демирева– К. – Наукова думка, 1958. -  т. 2. - № 4. - 94 с. 
11 Жмудський О. З. Історія Київського університету  1834-1959 (125 років з дня існування) / О. З. Жмудський– К. : Наукова 
думка, 1959. – 650 с. ( Праці / Київського педагогічного університету ім. Т .Г. Шевченка). 
12 Мазурмович Б.М. Розвитие зоологии в университетах и педагогичных институтах УССР за 50 лет Советской власти / Б.М.  Мазурмович - 
Харьков: Харк. у-ту, 1968. – С. 157-167.  
13 Засухин Д.О. Маркевич Олександр Прокофьевич / Д.О. Засухин -  К. : Наукова думка, 1960. - 2-е узд. - т.16. – 895 с. (порт.). 
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наукового товариства паразитологів. Дослідники вперше зробили аналіз основних 

наукових праць академіка за 1959 р., зокрема „До історії ентомологічних досліджень на 

Україні”, „Паразитофауна риб Каховського водосховища”, „Зоологічні дослідження в 

Київському університеті”, „О состоянии и задачах изучения болезней рыб во внутренних 

водоемах Украинской ССР”, „Паразитологічні дослідження на Україні за роки радянської 

влади і чергові завдання паразитології” та ін.  

Аналізуючи наукову роботу та педагогічну діяльність О.П.Маркевича в Київському 

університеті ім. Т.Г.Шевченка, слід згадати й інші джерела, з яких ми отримали багато 

інформації про науково-організаційну роботу та педагогічну  діяльність професора в стінах 

цього закладу. До них належать  ювілейні збірники: за редакцією І.Т. Швеця „Київський 

університет за 50 років радянської влади”
14

 та А.В. Каплі і Б.М. Мазурмовича „Розвиток 

біологічної науки в Київському університеті за 60 років радянської влади”
15

.  

З нагоди 80-річчя від дня народження та 35-річчя наукової і 40-річчя педагогічної й 

організаційної діяльності академіка О.П.Маркевича автори Б.М.Мазурмович і Г.В. Бошко у 

статті  „Наукова, педагогічна та громадська діяльність академіка АН УРСР О.П.Маркевича”
16

 

коротко висвітлили життєвий і творчий шлях вченого, особливу увагу акцентували на 

становлення О.П.Маркевича як вченого-зоолога-паразитолога.   

Серед праць радянської доби 70 - 80-х р. ХХ ст. слід відзначити появу низки публікацій 

за авторством Б.М.Мазурмовича
17

, Ю.І.Полянського
18

, Б.Є.Биховського,
19

 Д. Какачева-

Аврамова,
20

  К.М. Рижикова 21
 та інших, у яких висвітлюється внесок О.П.Маркевича в 

розвиток і становлення паразитології та заснування наукової школи вченого у цій галузі.  

У 80-х р. ХХ ст. з’являється масив наукових праць, присвячених розвитку паразитології 

та її наукових напрямів – паразитоценології, гельмінтології, іхтіопаразитології, ветеринарній 

паразитології, у яких містяться відомості про О.П.Маркевича як одного із провідних фахівців 

у цих галузях. Зокрема, в публікаціях В.А. Догеля „Зоология беспозвоночных”
22

, С. Батіга 

                                                             
14 Швець І. Т. Київський університет за 50 років радянської влади / І. Т. Швець– К. : Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 

1967. – 192 с.  
15 Капля А. В. Розвиток біологічної наук в Київському університеті за 60 років радянської влади / А. В. Капля, Б. М. Мазурмович // 
Вісник КДУ. - 1968. - №20. – (Серія «Біологія»). 
16 Мазурмович Б. М. Научная, педагогическая и общественная деятельность академика АН УССП Маркевича А. П. / Б. 
М. Мазурмович, Г.В. Бошко // Паразиты и паразитозы человека и жывотных.– 1965. – С. 5-19. 
17 Мазурмович Б.М. До 70-ти річчя Маркевич О.П. / Б.М. Мазурмович,  В.П. Коваль // Вісник Київського університету. – 1976. - №18. - С. 
117 - 118.-  (Серія «Біології»). 
18 Полянський Ю.І. Зоология / Ю.І. Полянський. – К. Наукова думка, 1972. -  т. 9. -  С. 584 – 587.  
19 Быховський Б.Е. Паразитология / Б.Е. Быховський.,  Е.Н. Павловський . – К. : Наукова думка, 1972. –  Т. 19.-  С. 178-180.  
20 Какачева-Аврамова Д. Академик Олександр Прокофьевич Маркевич / Д. Какачева-Аврамова. – Хелминтол. (Болгария), 
1981. -  №11. -  С. 78-79. 
21 Рыжиков К.М. Биологические проблемы гельминтологии: краткая история развития исследований в СРСР и важнейшие 
достижения / К.М. Рыжиков, М.Д. Сонин. – К. : Паразитология, 1982. - Т. 16. -  вып. 2. -  433 с. 
22 Догель В. А.  Зоология безпозвоночних 7-е изд / Догель В. А. - М. : Высш. школа, 1981. –  600 с. 
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„Засновник наукової школи паразитології”
23

, К.М. Рижикова і М.Д. Соніна „Биологические 

проблемы гельминтологии”
24

, І. Саченка „Роки, віддані науці: наші земляки”
25

,  Л.В.Чеснова 

„К истории становления паразитологического направления”
26

, О.О.Шевцова „Ветеринарна 

паразитологія”
27

, Б.Г. Йоганзена і Є. Д.  Логачова „Паразитоценология: место в системе 

биологических наук, содержание и задачи”
28

 та ін.  

Фрагментарні відомості про пріоритетні наукові напрями професора О.П.Маркевича в 

галузі паразитології подані на сторінках посібника „Розвиток біології в Україні” за 

авторством В.Н. Сєрова та В.П. Васильєва 
29

. Особливу увагу автори звернули на проведення 

вченим іхтіопаразитологічних досліджень під час експедицій, зокрема на вивчення слизистих 

споровиків риб.  

Сучасний історіографічний період досліджуваної проблеми розпочався з проголошення 

незалежності України та позначився позитивними зрушеннями в об’єктивному висвітленні 

наукових постатей ХХ століття. До публікацій цього періоду слід віднести наукове видання за 

авторством В.В. Скопенка
30

 про сторінки історії Київського університету імені Тараса 

Шевченка, де містяться відомості про життєвий шлях і професійну діяльність О.П.Маркевича. 

Певну наукову значимість становить збірник наукових праць „О.П.Маркевич. Життя і 

діяльність”, виданий у 1999 р. за редакцією відомого вченого-біолога О.Я. Пилипчука. У 

збірнику міститься низка статей про наукову, організаційну роботу та педагогічну діяльність 

академіка О.П.Маркевича. Зокрема, дослідник В. Монченко висвітлив внесок академіка 

О.П.Маркевича в розвиток зоології, В. Корнюшин, О. Куланівська та інші проаналізували 

пріоритетні наукові напрями вченого в галузі паразитології, зокрема в проведенні 

іхтіопаразитологічних досліджень. Дослідники Г.Двойносов, В. Корнюшина, Л. 

Смогоржевська, В. Коваль та інші розкрили педагогічну діяльність академіка О.П.Маркевича.  

Історіографічний простір ХХІ століття  поповнився ювілейними виданнями за редакцією 

В.В. Скопенка «Шляхи успіху», «Наука в Київському національному університеті імені 

Т.Г.Шевченка на зламі тисячоліття», «Незабутні постаті»
 31

 та В.В. Різуна «Нариси історії 

                                                             
23 Батіг С. Засновник наукової школи паразитологів академік АН УРСР О. П. Маркевич / С. Батіг  // Прапор комунізму. - 1982 . - 12 червня. 
24 Рыжиков К. М. Биологические проблемы гельминтологии. Паразитология / К.М. Рыжиков, М.Д.Сонин. – К. :. Наукова 
думка, 1982. - Т. 16. - Вип. 2. -  С.433-440. 
25 Саченко І.  Роки, віддані науці: Наші земляки / І. Саченко // Ком. шлях (Рокитне). – 1982. -  27 листоп.  
26 Чеснова Л. В. К истории становления паразитологического направления /  Л.В.Чеснова. -  Киев: Наукова думка, 1983. - 340 
с. 
27 Шевцов О. О. Ветеринарна паразитологія  / О.О.Шевцов. – К. : Вища школа, 1983. – 280 с. 
28 Иоганзен Б. Г. Паразитоценология: место в системе биологических наук, содержание и задачи / Б.Г. Иоганзен. , 
Е.Д.Логачев.  -  Киев: Наукова думка, 1985. – С.  93-100. 
29 Сєрков  Ф. Н. Розвитее биологии на Украине / Ф.Н.Сєрков., В.П. Васильєв. -  К. : Наукова думка, 1985. - 445 с. 
30 Скопенко В.В., Сторінки історії і сьогодення /  В.В. Скопенко. – К. : Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1994. – 285 с.  
31 Скопенко В.В. Шляхами успіху / В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В.  Губерський. – К. : Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – 
248 с.;   Скопенко  В.В. Незабутні постаті / В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В.  Губерський. – К.: Київський національний університет ім.  Т.Г. Шевченка,  
2005. – 464 с.. 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834 – 2004 рр.»
32

, у яких 

містяться фрагментарні відомості про життєвий і творчий шлях О.П.Маркевича.  

Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність О.П.Маркевича на сучасних 

методологічних засадах висвітлена в праці В.І. Монченка  «Вклад академика А. П. Маркевича 

в зоологическую науку»
33

 та низці публікацій О.В.Кратко.  

Отже, незважаючи на вагомий внесок О.П.Маркевича в становлення і розвиток  

паразитології,  досі немає спеціального дисертаційного дослідження, у якому б комплексно 

розглядалася наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність ученого. Окремі 

фрагментарні відомості про О.П.Маркевича, вміщені в статтях, посібниках, ювілейних 

збірниках, лише переконують у необхідності появи  комплексної наукової праці про 

видатного вченого сучасності.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» характеризуються  основні групи 

джерел, на яких базується вивчення наукового простору та професійної діяльності  академіка 

О.П.Маркевича. Вона включає: 1) документи фондів державних архівів; 2) масив 

опублікованих і неопублікованих праць О.П.Маркевича; 3) тогочасну журнальну та газетну 

публіцистику. 

Найбільший масив документів по темі дослідження міститься в Державному архіві міста  

Києва (ДАК), Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО), Центральному державному історичному архіві України в Києві (ЦДІК), 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України ЦДАГО) та у фондах  

Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Авторкою 

проаналізовано 225 документів із 125 справ 125 описів 28 фондів 4 архівів та Інституту 

Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Ці документальні джерела 

стали вихідними для розробки наукової проблеми. 

Другу джерельну базу становлять опубліковані наукові роботи О.П.Маркевича, серед 

яких 53  праці присвячені паразитології, 30 – філогенії, 16 – зоології, 9 – іхтіопаразитології. 

Ретельно проаналізовані праці дозволили нам відтворити цілісну картину наукових пошуків 

та результатів науково-організаційної роботи та педагогічної діяльності вченого. 

Важливим джерелом вивчення проблеми стали тогочасні періодичні видання (газети, 

журнали, бюлетені), які в хронологічній послідовності зафіксували найважливіші етапи життя 

                                                             
32 Різун В.В. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2004. /  В.В. Різун, М.С. Тимошик, 
А.Є.Конверський. – К. : Наукова думка,  С. 2004. – 440. 

 
33 Монченко В. И. Вклад академика А. П. Маркевича в зоологическую науку/ В.И. Мончеко// Вестник зоологии, Отдельный 
выпуск. - №19. -  2005 г. - 11-14 С. 
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і наукової роботи вченого, сприяли з’ясуванню  пріоритетних наукових напрямів 

О.П.Маркевича.  

Статті та хроніки 30-х рр. ХХ ст. таких періодичних видань як « Державний вісник», 

«Вісник Міністерства Народного Здоров’я», «Українські ветеринарні вісті», «Відродження», 

«Рідний край», «Киевская мысль», «Голос Киева», «Последние новости», «Последние 

известия» розкривають внесок  О.П.Маркевича у розвиток зоологічної та паразитологічної 

науки в Україні. 

Про науково-дослідну роботу та педагогічну діяльність О.П.Маркевича є численні 

відомості в журналах «Университетские известия», «Известия Киевского педагогического 

университета им. Т.Г.Шевченка», «Українські ветеринарні вісті» та в газетах «Последние 

новости», «Вісник зоології». 

Науково-дослідна робота вченого в Українській Академії наук  знайшла своє 

неодноразове відображення на сторінках щорічних «Звідомлень Української Академії наук у 

Києві» за 1945-1950 рр., а з 1950 р. – у журналі «Вісті Всеукраїнської Академії наук» та газеті 

«Україна». 

Таким чином, комплексне  використання архівних документів, періодичних видань та 

наукових праць сприяло цілісному і всебічному вивченню науково-дослідної, організаційної 

роботи та педагогічної діяльності академіка О.П.Маркевича по становленню і розвитку 

зоологічної науки в Україні та її наукових напрямів – паразитології, іхтіопаразитології, 

гельмінтології, екології.  

Підрозділ 1.3. «Методологія дослідження» містить обґрунтування методологічної основи 

наукового пошуку, вибору підходів щодо розробки ключових напрямів дослідження та 

використання системи методів. присвячений обґрунтуванню методологічної основи 

наукового пошуку, вибору підходів щодо розробки ключових напрямів дослідження та 

використання системи методів.  

Для системного і повного розкриття поставленої мети дослідження було обрано такі 

принципи дослідження, як історизму, який дає можливість вивчати складні суспільні зміни у 

хронології, а також передбачає конкретний підхід до фактів, подій і визначає етапи життєвого 

і творчого шляху О.П.Маркевича; принцип об’єктивності, пізнання зобов’язує до 

неупередженості оцінок від світоглядних та суспільно-політичних орієнтацій дослідника; 

принципи системності та комплексності зумовлюються необхідністю ґрунтовного та 

глибокого вивчення окремих подій у життєдіяльності О.П.Маркевича та їх узагальненого й 

цілісного висвітлення; принцип багатофакторності, зокрема, вплив на багатогранну діяльність 

О.П.Маркевича державної політики; принцип всебічності пізнання, який втілюється через 



 

 

11 

 

комплексний аналіз сукупності джерел, що стосуються наукової спадщини та 

педагогічної, громадської діяльності академіка О.П.Маркевича. 

У роботі комплексно використані наступні методи дослідження: порівняльно-історичний, 

проблемно-хронологічний, описовий, бібліографічний, логічно-аналітичний, аналітико-

синтетичний, статистичний та методи періодизації і персоніфікації.  

Таким чином, використання сучасних принципів і методів наукового дослідження  дало 

змогу проаналізувати  і синтезувати  зібраний матеріал, забезпечити його репрезентативність, 

уникнути об’єктивних суджень, вийти на обґрунтовані висновки.  

У другому розділі «Основні етапи формування О.П. Маркевича як вченого-еколога-

зоолога-паразитолога» відтворено цілісну картину формування наукового світогляду, 

становлення особистості вченого, запропонована періодизація наукової роботи 

О.П.Маркевича та охарактеризовані найсуттєвіші віхи його науково-організаційної роботи, 

зокрема, розкрито його внесок у становлення науково-дослідних установ природничого 

спрямування.  

У підрозділі 2.1. «Становлення наукового світогляду О.П.Маркевича в Київському 

педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка та Іхтіологічному інституті Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук (1921-1934 рр.)» визначено умови формування наукового 

світогляду О.П.Маркевича як природодослідника. Потяг ученого до дослідницької діяльності 

розпочався ще під час навчання в Білоцерківському педагогічному технікумі. Під керівництвом 

свого першого вчителя, професора Ф.Д.Великохатька, майбутній учений робив свої перші 

кроки в науково-дослідній роботі із зоології.  

Любов до природничих наук, бажання поглиблювати свої знання і працювати в галузі 

зоології сприяли вступу О.П.Маркевича в 1926 р. на біологічний факультет Київського 

педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. В стінах університету становлення особистості 

вченого відбувалося під впливом  видатних вітчизняних зоологів – М.М.Воскобойникова, 

Н.Г.Холодного, Д.Е.Белінга і І.І.Шмальгаузена. В цей період у О.П.Маркевича виявилися 

блискучі здібності і глибокий інтерес до природничих наук.  

Наукові пошуки О.П.Маркевича в галузі паразитологічної науки розпочалися під час 

навчання в аспірантурі. У 1930 р. за рекомендацією  академіка І.І.Шмальгаузена 

О.П.Маркевича було зараховано першим аспірантом новоствореної лабораторії відділу 

паразитології і хвороб риб Іхтіологічного інституту ВАСГНІЛ. Під керівництвом відомого 

вченого в галузі зоології В.О. Догеля в молодого дослідника зростає інтерес до вивчення 

паразитичних веслоногих ракоподібних, масових захворювань риб Немирівського рибного 

господарства (Вінницька обл.). Проводячи іхтіологічні дослідження в річкових господарствах, 

О.П. Маркевич описав деякі чорноморські види риб, які виявилися новими для фауни 
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Чорного моря. Вагомі дослідження провів О.П. Маркевич зимою 1933 року на 

Миколаївському рибоводному заводі, де вперше ним був встановлений факт масового 

розмноження патогенної інфузорії хілодонелли, яка викликала великі відходи коропа в 

зимувальних ставках. Учений вперше в Радянському Союзі описав „хворобу Стаффа” і низку 

інвазійних хвороб риб та розробив методи їх діагностики і профілактики. Аналіз наукових праць 

з цієї проблеми свідчить про вагомий внесок ученого в зоологічну науку.  

Результати паразитологічних досліджень, проведених під час експедицій по 

рибогосподарському кадастрі озер Ленінградської області, О.П.Маркевич підсумував у 

монографії «Coropoda parazitica прісних вод СРСР» (1937 р.).  

У 1935 р. О.П.Маркевич переїхав до Києва, де і працював упродовж життя. Саме з цього 

періоду розпочалася плідна науково-дослідна робота вченого по становленню 

паразитологічної науки в Україні.  

У підрозділі 2.2. «Наукова та організаційна робота О.П.Маркевича в Інституті зоології 

ім. І.І.Шмальгаузена (1935-1978 рр.)» досліджено становлення сфери наукових інтересів 

ученого в галузі паразитології та розвитку її нових напрямів – іхтіопаразитології,  

ветеринарної паразитології,  гідропаразитології.  

У 1935 р. професора О.П.Маркевича за рекомендацією академіка І.І.Шмальгаузена було 

призначено керівником секції морфології безхребетних тварин при Інституті зоології та біології 

ВУАН, яка згодом увійшла до складу новоствореного відділу паразитології Інституту зоології 

ім. І.І.Шмальгаузена. За плечима вченого багатий досвід науково-дослідної роботи з вивчення 

паразитичних організмів та низка проведених експедицій по водному басейну Чорного моря та 

озерах Ленінградської області.   

Науково-дослідна робота професора О.П.Маркевича в Інституті зоології    ім. 

І.І.Шмальгаузена була спрямована на становлення і розвиток  нових наукових напрямів 

паразитологічної науки – іхтіопаразитології, ветеринарної паразитології, гідропаразитології. 

Учений розгорнув роботу по організації систематичного вивчення паразитофауни риб. 

Упродовж 1935 - 1941 рр. під керівництвом професора О.П.Маркевича було здійснено низку 

іхтіопаразитологічних експедицій в різні пункти басейнів Дніпра, Південного Бугу, Дністра, 

Дунаю та інших водних басейнів України. Зокрема, з’ясовувався видовий склад їх 

паразитофауни, вивчалися життєві цикли окремих видів паразитів, їх екологія, сезонна та 

вікова динаміка. В результаті численних досліджень О.П. Маркевич описав більше 40 видів 

нових для науки паразитологічних веслоногих, їх морфологію та екологію, закономірності 

їх поширення, їх значення у патології. Результати скоординованих ним колективних 

досліджень сприяли вивченню фауни паразитів риб водного басейну України, розробці 
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заходів боротьби з інвазіями риб, складанню інструкцій по догляду риб у 

нерестово-вирощувальних господарствах.  

Матеріали проведених експедиційних досліджень були опубліковані в низці наукових 

праць вченого, наприклад, „Основи загальної паразитології”, „Основи екології 

безхребетних”, „Хвороби прісноводних риб” та ін.  

У відділі паразитології Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена АН України під 

керівництвом професора О.П.Маркевича була започаткована науково-дослідна робота, 

спрямована на вивчення паразитофауни свійських тварин і розробку суто ветеринарних 

питань, таких, як етіологія, клініка, діагностика та профілактика інвазійних хвороб. 

Зокрема, в довоєнний період вивчалися гельмінти і гельмінтози коней, що було найбільш 

актуальним на той час. 

Під час евакуації Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена до Башкирії (м.Уфа) в роки 

Великої Вітчизняної війни дослідження О.П.Маркевича в галузі ветеринарної  

паразитології поглибилися в сторону вивчення паразитів і паразитарних хвороб 

сільськогосподарських тварин. У цей період О.П.Маркевич керував роботою відділу 

паразитології та був консультантом і науковим керівником Башкирської ветеринарної 

науково-дослідної станції. Разом з професором Харківського ветеринарного інституту 

Н.М.Богдановим учений вивчав видовий склад і особливості біології коростяних кліщів 

домашніх тварин та випробовував вплив на них відходів башкирської нафти. Результати 

цих досліджень були опубліковані в таких його наукових працях, як «Матеріали по фауні 

зовнішніх паразитів домашніх тварин Башкирії» (1943 р.), «Походження і еволюція 

паразитизму» (1943 р.), «Вплив паразитів на поширення паразитів і частоту паразитарних 

захворювань» (1943 р.) та інших.  

Під керівництвом професора О.П.Маркевича в Інституті зоології І.І.Шмальгаузена у 

відділі паразитології була організована лабораторія біології перенощиків, у якій 

проводилися широкі арахноентомологічні дослідження.  

У підрозділі 2.3. «Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність 

О.П.Маркевича в Київському педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка (1935-1960 рр.)» 

проаналізовано наукову, організаційну роботу та педагогічну діяльність вченого в Київському 

педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка.  

Одночасно з науково-дослідною роботою О.П.Маркевича в Інституті зоології ім. 

І.І.Шмальгаузена відбувалося становлення вченого як педагога та науковця в галузі 

зоологічної науки в стінах Київського педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.  

Працюючи в Київському університеті ім. Т.Г.Шевченка, професор О.П.Маркевич уміло 

поєднував наукову, організаційну та педагогічну діяльність. У серпні 1936 року вчений 
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очолив кафедру зоології безхребетних, і водночас цього ж року його було призначено 

на посаду проректора з наукової роботи університету, яку він обіймав упродовж чотирьох 

років.   

Наукова робота О.П.Маркевича була присвячена розвитку нового напряму в 

паразитології – іхтіопаразитології. Під керівництвом вченого була детально вивчена фауна 

паразитів риб Української РСР. Багато уваги О.П. Маркевич приділяв систематиці, 

морфології і екології паразитів риб. Цій проблемі вчений присвятив близько 50 наукових 

праць. Результати своїх досліджень О.П.Маркевич узагальнив у докторській дисертації на 

тему: «Паразитичні веслоногі Союзу РСР і суміжних країн», яку успішно захистив у 

Київському державному педагогічному університеті в 1939 р. До дисертаційної роботи 

увійшли матеріали дослідження паразитофауни риб з Фінської затоки Ленінградської області, 

Карелії, Кольського півострова, водних басейнів України, Середньої Азії, Сибіру, Амура, 

Чорного, Каспійського, Уральського, Японського та  Охотського морів.  

Педагогічна діяльність О.П.Маркевича в Київському педагогічному університеті ім. 

Т.Г.Шевченка зосереджувалася на читанні лекцій з курсу „Зоологія безхребетних” та низці 

спеціальних курсів для студентів-старшокласників, зокрема, таких, як „Філогенія тварин”, 

„Загальна паразитологія”, „Порівняльна анатомія безхребетних”, „Медична ентомологія”, 

„Хвороби риб”, „Фауна безхребетних тварин України”, „Загальна гельмінтологія” та ін.  

Під керівництвом професора О.П.Маркевича був створений студентський науковий 

гурток, у якому проходили підготовку майбутні науковці різних науково-дослідних установ 

біологічного і ветеринарного профілю, як в Україні, так і за її межами. Впродовж багаторічної 

педагогічної діяльності О.П.Маркевич підготував сотні фахівців – зоологів, паразитологів, 

ветеринарних лікарів.  

У підрозділі 2.4. «Грані наукового пошуку О.П.Маркевича в Київському ветеринарному 

інституті (1945 – 1950 рр.), та в Інституті гідробіології        АН УРСР (1978-1985 рр.)» 

з’ясовано, що О.П.Маркевич брав активну участь в організації і проведенні  науково-

дослідної роботи в галузі ветеринарної паразитології та гідропаразитології, а також у 

підготовці ветеринарних лікарів. 

Працюючи в Київському ветеринарному інституті, О.П. Маркевич приділяв велику увагу 

таким питанням ветеринарної паразитології, як походження і еволюція паразитизму, 

закономірностям еволюції тварин при переході від вільного до паразитичного способу життя, 

впливу середовища на поширення паразитів. Учений читав для студентів загальний дворічний 

курс «Паразитологія та інвазійні захворювання тварин» та спецкурс «Ветеринарна 

арахноентомологія», керував виробничою практикою студентів. Для підвищення 

професійного рівня підготовки майбутніх ветеринарних лікарів учений розробив різноманітні 
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навчальні програми з ветеринарної паразитології і інвазійних хвороб, склав 

методичні вказівки, таблиці для вивчення паразитів свійських тварин, опублікував перший в 

СРСР визначник вошей.  

Під керівництвом професора О.П.Маркевича співробітниками кафедри паразитології та 

інвазійних хвороб Київського ветеринарного інституту було розроблено та апробовано 

комплекс заходів щодо оздоровлення сільськогосподарських тварин в Іванківському районі 

Київської області, який був експериментальним полігоном, що сприяло значному зниженню 

смертності і захворюваності худоби, особливо молодняку.  

Науково-організаційна робота професора О.П.Маркевича в Інституті гідробіології була 

присвячена вивченню водних тварин, зокрема різних груп безхребетних, біології і екології 

паразитів. Ученим було запропоновано відокремлення гідропаразитології як окремого 

напрямку паразитологічної науки. Під керівництвом О.П.Маркевича було розпочато 

комплексні дослідження паразитофауни водних тварин і вивчення ролі паразитів у 

гідробіоценозах Дніпра, Чорноморському басейні. Ученим проводилася велика робота по 

з’ясуванню закономірностей формування трематодофауни у водосховищах Дніпровського 

каскаду. На основі наукових досліджень професора О.П.Маркевича була створена нова 

наукова дисципліна – гідропаразитологія. Ці питання висвітлено у таких його наукових 

працях, як «Гидропаразитология, ее задачи и основные проблемы» (1973 р.), «Водная 

паразитология и гидробиология» (1978 р.).  

У третьому розділі «Науковий доробок О.П.Маркевича в галузі екологічної та 

еволюційної паразитології та їх впровадження в практику» розглянуто основні напрямки 

наукових досліджень вченого, розкрито значення наукового доробку О.П.Маркевича в галузі 

паразитологічної науки та їх впровадження в практичну діяльність.  

У підрозділі 3.1. «Пріоритетні наукові напрями О.П.Маркевича в галузі паразитології» 

проаналізовано основні здобутки вченого в галузі паразитологічної науки.  

Одним із важливих напрямів наукових досліджень О.П.Маркевича були теоретичні 

проблеми загальної паразитології. Цій проблемі він присвятив такі фундаментальні праці, 

як «Основи паразитології» (1950 р.), посібники  «Філогенія тваринного світу» (1953 р.), 

«Розвиток тваринного світу» (1957 р.). Загалом питання загальної паразитології було 

висвітлено в 53 наукових працях вченого. Особливо велику увагу О.П. Маркевич 

приділяв таким актуальним питанням, як походження й еволюція паразитизму, вплив 

навколишнього середовища на поширення паразитичних організмів, шляхи формування 

паразитофауни домашніх тварин і людини та ін. Його підручник «Основи паразитології» і  

до теперішнього часу залишається одним із кращих підручників такого типу.  
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Окрім питань загальної паразитології, О.П.Маркевич здійснив низку вагомих 

досліджень у різних її галузях – іхтіопаразитології і карцинології, ветеринарної 

паразитології. Учений приділяв велику увагу вивченню зовнішніх паразитів домашніх 

тварин та розробці ефективних методів профілактики паразитарних хвороб людини і 

тварин. Ці проблеми висвітлені в низці наукових праць О.П.Маркевича, як наприклад, «Пути 

массового оздоровления сельськохозяйственных животных от паразитарных заболеваний» 

(1955 р.), «Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитозами 

сельськохозяйственных животных» та ін. 

У другій половині ХХ століття професор О.П. Маркевич запропонував новий напрям 

в паразитології – паразитоценологію, обґрунтував її методологію, завдання, понятійний 

апарат та розробив її теоретичні та практичні аспекти. Розроблена і обґрунтована 

дослідником методологічна основа паразитоценології сприяла інтенсивному розвитку 

паразитологічних досліджень.  

Професором О.П.Маркевичем уперше була розроблена концепція паразитоценології, 

що поставило питання про інтеграцію декількох її напрямів – вірусології, ветеринарної і 

медичної мікробіології, зоопаразитології, мікології, гідропаразитології. Вивчення 

паразитоценозів було початком нового етапу пізнання суті і шляхів еволюції паразитизму 

в біосфері землі. 

У підрозділі 3.2. «Діяльність О.П.Маркевича в Українському республіканському 

науковому товаристві паразитологів» встановлено, що  вагому роль в розвитку паразитології 

відіграло Українське республіканське наукове товариство, створене за ініціативою 

О.П.Маркевича. 

Українське наукове товариство було засновано у 1945 р. на першій науковій 

конференції вчених-паразитологів за участю фахівців трьох основних напрямків 

паразитологічної науки – біологічного, медичного і ветеринарного. У 1998 р. воно було 

перейменовано на Українське наукове товариство паразитологів (УНТП), яке об’єднало у 

своєму складі наукових і практичних працівників науково-дослідних установ 

Національної Академії наук, Української Академії аграрних наук, Міністерства охорони 

здоров’я, сільського господарства, вищих навчальних закладів, ветеринарних науково -

дослідних  установ,  санітарно-епідеміологічних станцій та ін.  Завдяки організаційній 

роботі О.П.Маркевича та його науковому авторитету УРНТП вийшло за рамки ре-

гіонального. Впродовж майже 30 років О.П.Маркевич одностайно обирався президентом 

цього товариства.  

На засіданнях УНТП розглядалися питання теоретичної і практичної паразитології. 

Основним завданням УНТП було об’єднання фахівців на професійній основі для координації 
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і розробки актуальних проблем паразитології, пропаганди знань серед 

населення. Його члени активно втілювали результати паразитологічних досліджень в 

практику сільського господарства та охорони здоров'я. Матеріали засідань товариства 

друкувалися у науковому виданні «Проблеми паразитології», відповідальним редактором 

якого був професор О.П.Маркевич.  

У підрозділі 3.3. «Міжнародна наукова та педагогічна діяльність академіка 

О.П.Маркевича» розкрито напрями науково-дослідної роботи та педагогічної діяльності 

вченого за кордоном. 

Науковий простір та професійна діяльність О.П.Маркевича поширювалися за межі 

колишнього Радянського Союзу. У 60-х рр. ХХ століття професор О.П.Маркевич двічі 

побував у науковому відрядженні за кордоном. Вперше – з 12.10.1964 р. по 3.08.1965 р. він 

обіймав посаду професора відділення зоології Каїрського університету. Другий раз – з 23.12 

1966 р. по 16.06. 1967 р. – на запрошення Вищої Наукової ради Об'єднаної Арабської 

Республіки (ОАР) вчений працював як експерт з питань паразитології у Відділі тваринництва 

Національного наукового центру.  

Під час перебування в Єгипті професор О.П.Маркевич прочитав курс лекцій з інвазійних 

тропічних хвороб людини для радянських медичних спеціалістів та провів з ними практичні 

заняття на базі Каїрського інституту тропічної медицини.  

У Каїрському університеті О.П.Маркевич проводив наукові дослідження в галузі 

іхтіопаразитології. Під керівництвом  О.П.Маркевича була всебічно вивчена паразитофауна 

озера Карун та умови її існування. На прохання Міністерства з наукових досліджень ОАР 

О.П. Маркевич розробив рекомендації щодо реконструкції рибного господарства, склав 

програму комплексних паразитологічних досліджень, провів низку консультацій з різних 

питань зоології і паразитології, здійснив визначення паразитів тварин, риб та 

сільськогосподарських тварин.  

Під час перебування в ОАР професором О.П.Маркевичем була розроблена програма 

подальшого розвитку всіх галузей народного господарства, підвищення добробуту населення 

і створення в країні достатньої кількості екологічно чистих продуктів харчування. Учений 

зібрав цінний матеріал щодо паразитів риб у басейнах Червоного і Середземного морів. 

Велику колекцію вільноживучих морських тварин і ящірок Єгипту вчений передав у дар 

Державному природознавчому музею НАН України. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Історіографічний аналіз дослідження підтверджує, що існуючі праці недостатньо 

повно відтворюють наукову, організаційну роботу та педагогічну діяльність О.П.Маркевича в 
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галузі зоологічної науки та тлі вітчизняної науки ХХ століття. Відсутність ґрунтовного 

дослідження з даної проблеми і певна фрагментарність історіографічних розв’язок висуває на 

перший план важливість опрацювання більш широкої джерельної бази, насамперед 

комплексу архівних документів, як основи для вивчення розвитку зоологічної науки, її 

наукових напрямів – паразитології в ХХ столітті та внеску в їхнє становлення академіка 

О.П.Маркевича. Джерельна база дослідження включає опубліковані і неопубліковані 

документи, які всебічно висвітлюють архівні сторінки життя і діяльності вченого. 

Проаналізована джерельна база є достатньою для цілісного дослідження поставленої 

проблеми.  

2. Умовами формування наукового світогляду О.П.Маркевича в галузі зоологічної науки 

були роки навчання в Білоцерківському педагогічному технікумі (1921-1925 рр.), де під 

впливом професора в галузі зоології Р.Д.Великохатька були проведені іхтіологічні 

дослідження риб річки Рось та навчання на біологічному факультеті Київського педагогічного 

університету   ім. Т.Г.Шевченка, де він ознайомився з науковими розробками таких видатних 

вітчизняних учених-зоологів-природодослідників, як М.М. Воскобойников, Н.Г.Холодний, 

Д.Е. Белінг, І.І. Шмальгаузен, а також активно включився в науково-дослідну роботу та брав 

участь в наукових експедиціях.  

Становлення наукового світогляду О.П.Маркевича відбувалося також в стінах 

Іхтіологічного інституту Всесоюзної академії сільськогосподарських наук в Ленінграді під 

час навчання в аспірантурі під керівництвом відомого вченого-зоолога і паразитолога В.О. 

Догеля. 

Систематизація різноманітних джерел і літератури з досліджуваної проблеми дозволила 

запропонувати наступну періодизацію наукової діяльності О.П.Маркевича, найважливіші 

етапи формування його наукового простору: 

- 1931 - 1935 рр. – робота на посаді старшого наукового співробітника лабораторії 

іхтіопаразитології Всесоюзного науково-дослідного інституту озерного і річкового рибного 

господарства (ВНІОРГ); 

- 1935 - 1978 рр. – науково-дослідна і організаційна робота О.П.Маркевича в Інституті 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена; 

- 1935 - 1960 рр. – педагогічна діяльність та науково організаційна робота в Київському 

педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка; 

- 1945 - 1950 рр. – організаційна та педагогічна діяльність в Київському ветеринарному 

інституті; 

- 1978 - 1988 рр. – організація відділу паразитології водних тварин, лабораторії 

гідропаразитології в Інституті гідробіології. 
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3. Наукова та організаційна робота академіка О.П.Маркевича в Інституті зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена проводилася в контексті становлення і розвитку паразитології та її 

нових наукових напрямів – іхтіопаразитології та ветеринарної паразитології. О.П. Маркевичу 

під час іхтіопаразитологічних досліджень вдалося описати понад 40 нових видів 

паразитологічних веслоногих ракоподібних, їхню морфологію, екологію, закономірності 

поширення, значення у патології риб, систематики, обґрунтувати шляхи еволюції та 

філогенетичні зв’язки. 

Завдяки чисельним експедиціям О.П.Маркевича у різні куточки басейнів рік Дніпра, 

Південного Бугу, Дністра, Дунаю та інших рік України було вивчено фауну паразитів риб та 

розроблено ефективні заходи щодо боротьби з інвазіями риб. 

Під керівництвом О.П.Маркевича в Інституті гідробіології АН УРСР проводилися 

дослідження в напрямі експериментальної фізіології паразитів риб, а також здійснювалося 

ряд наукових досліджень та експедицій. Окрім цього, працюючи в Інституті гідробіології, 

О.П. Маркевич проводив ряд досліджень личинкової стадії трематоди в молюсках Дніпра. 

Завдяки цим дослідженням на чолі з професором була вивчена біологія найбільш поширених і 

небезпечних видів трематод, вплив на них абіотичних чинників зовнішнього середовища, 

формування трематодофауни у водосховищах Дніпровського каскаду. У зв’язку з цими 

дослідженнями професором О.П. Маркевичем було сформовано колектив кваліфікованих 

спеціалістів в галузі гідропаразитології. 

4. Педагогічна діяльність професора О.П.Маркевича в Київському педагогічному 

університеті ім. Т.Г.Шевченка та Київському ветеринарному інституті була спрямована на 

підготовку фахівців із зоології, паразитології, ветеринарних лікарів. 

У Київському педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка професор О.П.Маркевич 

очолював кафедру зоології безхребетних і паразитології, розробив низку програм і спецкурсів 

із зоології та паразитології, створив науковий студентський гурток, у якому проходили 

початкову підготовку його учні – майбутні науковці в галузі паразитології. Під його 

керівництвом більше 70 осіб захистили кандидатські і докторські дисертації.  

Основні ідеї професора О.П.Маркевича в галузі паразитології знайшли відображення у 

фундаментальному підручнику „Основи паразитології”, у якому висвітлені теоретичні і 

прикладні аспекти паразитології, та в низці навчальних посібників. 

Водночас педагогічна діяльність О.П.Маркевича в Київському ветеринарному інституті 

була спрямована на розробку ветеринарної паразитології і інвазійних хвороб з метою 

підготовки ветеринарних лікарів.  

5. Наукова робота О.П.Маркевича відповідала актуальним завданням зоологічної науки. 

Доробок ученого найповніше розкривається в іхтіопаразитологічних дослідженнях, 
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напрацюваннях у галузі паразитоценології, гідропаразитології, ветеринарної і медичної 

паразитології. 

З еволюційної точки зору О.П. Маркевич розглядав паразитологію як широку науку, що 

вивчає не лише паразитів тваринного походження, а й бактерії, гриби тощо.  

О.П. Маркевичем уперше розроблена концепція паразитоценології, що поставило 

питання про інтеграцію декількох її напрямів – вірусології, ветеринарної і медичної 

мікробіології, зоопаразитології, мікології, гідропаразитології. 

Ученим було досліджено велику кількість риб на наявність ектопаразитів. У результаті 

проведених робіт були зібрані матеріали про риб як внутрішніх водойм озера Карун, так і 

Червоного моря. О.П. Маркевич вивчав фауну паразитів риб Української РСР, розробив 

заходи боротьби з хворобами риб. 

Учений обґрунтував впровадження біоценологічного напрямку досліджень у 

паразитології, перш за все як паразитологічного явища вивчення водних екосистем. 

Зокрема, було запропоновано відокремлення гідропаразитології як окремого напрямку 

паразитологічної науки. 

Професор О.П. Маркевич створив найбільшу школу вчених у галузі паразитологів в 

Україні, яка завоювала великий авторитет у нашій країні та за її межами. 

Дослідник розробив проблеми еволюції паразитизму, формування регіональної 

паразитофауни тварин і людини, методологічні основи паразитології як науки тощо.  

Таким чином, О.П. Маркевич зумів внести елементи нового в існуючу наукову галузь і 

визначити перспективу її розвитку, прогнозуючи результати наукових досліджень, 

сформувавши  методологічні засади паразитології.  

О.П. Маркевич – фундатор паразитологічних досліджень в Україні, засновник і голова 

української паразитологічної школи, автор нового напряму в паразитології – 

паразитоценології, її методологічної бази,  понятійного апарату. Розроблена дослідником 

методологічна основа паразитоценології сприяла інтенсивному розвитку 

паразитологічних досліджень. Вивчення паразитоценозів було початком нового етапу 

пізнання суті і шляхів еволюції біосфери землі. 

6. Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність О.П.Маркевича по 

становленню і розвитку паразитології в Україні та її нових напрямів – іхтіопаразитології, 

паразитоценології, ветеринарної паразитології, гідропаразитології – підтверджує 

масштабність його педагогічної спадщини. Наукові праці О.П.Маркевича мають і в наш час 

вплив на розвиток таких напрямів у галузі зоологічної науки, як паразитологія, 

гельмінтологія, екологія. Неоціненний внесок О.П.Маркевича у розвиток науково-дослідних 

установ із зоології в АН УРСР у 30-і рр. ХХ століття. Багаторічна науково-дослідна діяльність 
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О.П.Маркевича мала величезний вплив як на розвиток нових напрямів паразитологічної 

науки в Радянській Україні, так і формування сучасної  школи вчених-паразитологів. 

7. Наукова спадщина професора О.П.Маркевича мала вагомий вплив на розвиток  як 

вітчизняної, так і світової паразитологічної науки. Плідною була робота вченого в галузі 

екологічної та загальної паразитології в Каїрському університеті. Розроблені О.П.Маркевичем 

теоретичні і прикладні аспекти в галузі паразитології сприяли дослідженню паразитофауни 

водних басейнів Червоного та Середземного морів.  
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АНОТАЦІЯ 

Кратко О.В. Науковий простір та професійна діяльність академіка 

О.П.Маркевича (1905 – 1999 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Державний вищий навчальний заклад 

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 

– Переяслав - Хмельницький, 2012. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню наукового простору та 

професійній діяльності видатного українського вченого в галузі зоологічної науки 

О.П.Маркевича. У роботі вперше подається періодизація творчого шляху вченого, розкрито 

умови та ключові чинники формування його наукового світогляду, з’ясовано та 

охарактеризовано наукову та організаційну роботу О.П.Маркевича в науково-дослідних 

установах АН УРСР, виявлені найважливіші етапи педагогічної діяльності вченого, 

проаналізовано основні напрямки наукових досліджень вченого в галузі зоологічної науки, 

показано внесок О.П.Маркевича в розвиток вітчизняної і світової паразитології.  

Ключові слова: О.П. Маркевич, науково-організаційна робота, педагогічна 

діяльність, зоологія, паразитологія, паразитофауна.  
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АННОТАЦИЯ 

Кратко О.В. Научное пространство и профессиональная деятельность академика 

А.П. Маркевича (1905 – 1999 гг.). – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее учебное 

заведение “Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет имени 

Григория  Сковороды”. – Переяслав- Хмельницкий, 2012. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию научного пространства и 

профессиональной деятельности выдающегося украинского ученого в отрасли 

зоологической науки А.П. Маркевича. 

Работа состоит из введения, трех разделов, выводов к каждому разделу, общих 

выводов, дополнений, списка использованных источников.  

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены объект, предмет, цель и 

задачи исследования, обусловлены хронологические границы и методы исследования, 

раскрыта научная новизна и практическое значение полученных результатов.  

В первом разделе «Состояние научной разработки, источниковая база и методология 

исследования» аргументирована степень разработанности проблемы, определены 

направления, требующие дальнейшего изучения. Отмечено, что деятельность 

А.П.Маркевича не была предметом комплексного исследования. Историографический 

анализ литературы убедительно показал, что избранная  научная проблема освещена 

предыдущими исследователями фрагментарно, а некоторые источники остаются 

малоизученными.  

Во втором разделе «Основные этапы формирования А.П.Маркевича как ученого-

еколога-зоолога-паразитолога» осуществлен анализ основных факторов, сформировавших 

его мировозрение (проанализировано влияние работ выдающихся ученых Н.Г.Холодного, 

Д.Э. Белинга, Н.Н. Воскобойникова, И.И.Шмальгаузена на формирование научных взглядов 

А.П.Маркевича в студенческие годы) и раскрыта его научно-исследовательская деятельность 

в годы учебы в аспирантуре во Всесоюзной академии сельськохозяйсвенных наук в 

Ленинграде под контролем выдающегося ученого-зоолога В.О. Догеля. 

Освещена научная и организационная работа А.П.Маркевича в Институте зоологии 

им. И. И.Шмальгаузена в становлении и развитии паразитологии и ее новых научных 

направлений – ихтиопаразитологии и ветеринарной паразитологии. Показано вклад ученого 

в проведении научных экспедиций по изучению паразитофауны, вследствие которых было 

описано 40 новых для науки паразитологических организмов.   



 

 

24 

 

Проанализирована научная, организационная работа и педагогическая 

деятельность А.П. Маркевича в Киевском государственном педагогическом университете 

им. Т.Г.Шевченка.  

В этом разделе раскрываются приоритетные направления научной деятельности 

А.П.Маркевича в Киевском ветеринарном институте  и в Институте Гидробиологии АН 

УССР. 

В третьей главе «Научное наследие А.П. Маркевича в области экологической и 

эволюционной паразитологии и их внедрение в практику» расмотрены основные 

направления научных исследований ученого, раскрыто значение научного наследия А.П. 

Маркевича в области паразитологической науки и их внедрение в практическую 

деятельность. Разработанная А.П.Маркевичем концепция паразитоценологии поставила 

вопрос об интеграции нескольких ее направлений – вирусологии, ветеринарной и 

медицинской микробиологии, зоопаразитологии, микологии, гидропаразитологии. Изучение 

паразитозов было началом нового этапа познания сущности и путей эволюции паразитизма в 

биосфере земли. 

Установлено, что весомую роль в развитии паразитологии сыграло Украинское 

республиканское научное общество, созданное по инициативе профессора А.П. Маркевича. 

Раскрыто направления научно-исследовательской, организационной и педагогической 

деятельности ученого за рубежом.         

Ключевые слова: А.П.Маркевич, научно-организационная работа, педагогическая 

деятельность, зоология, паразитология, паразитофауна. 

 

ANNOTATION 

O.V. Kratko Scientific and professional work space academician O.P.Markevycha 

(1905 - 1999 years). – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07 – history of 

science and technology. – State higher educational institution "Pereyaslav-Khmelnitsky State 

Pedagogical University by Hryhoriy Skovoroda." - Pereyaslav-Khmelnitsky,, 2012. 

The thesis deals with the study of space science and careers of prominent Ukrainian scientist 

in the field of Zoological science O.P.Markevycha. For the first time periods is a creative way 

scientist; disclosed terms and key factors influenced his scientific outlook, found and described the 

scientific and organizational work O.P.Markevycha at research institutions USSR identified critical 

stages of educational activities of the scientist, analyzes the main areas of research scientist in the 
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field of zoological science; shown O.P.Markevycha contribution to the 

development of national and global parasitology. 

Key words: O.P.Markevych, scientific and organizational work, educational activities, 

zoology, parasitology, parasite. 

 

 


