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 Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Нині в Україні спостерігається  інтенсивне нарощування площ, 

відведених для вирощування сої. Зокрема, відповідно до даних, наданих 

Українською асоціацією виробників і переробників сої посівні площі, 

відведені під виробництво цієї культури, упродовж 2003–2015 зросли з 189,6 

тис. до 2,1 млн. га. А у період з 2015 року по 2020 рік заплановано довести 

посівні площі до 2,4 млн. га та виробити 5,3 млн. тон сої. Відповідно, з 

кожним роком частка цієї культури у сівозмінах зростає. Але водночас в 

агроценозах сої відбувається накопичення інфекційного матеріалу 

фітопатогенних мікроорганізмів, які можуть спричиняти спалахи багатьох 

інфекційних захворювань рослин. Позаяк за умов антропогенного 

навантаження внаслідок нераціонального застосування хімічних препаратів 

можуть підвищуватися темпи поширення резистентних форм фітопатогенів з 

посиленою агресивністю.  

Зважаючи на це,  дуже важливою  наразі є  розробка  і  впровадження  

сучасних, науково обґрунтованих  технологій  та  методів, спрямованих на 

покращення сільськогосподарського виробництва, що мають забезпечувати 

максимальне  зниження  ступеня  залежності врожайності  

сільськогосподарських культур від несприятливих чинників довкілля. Не 

менш важливе значення для органічного землеробства,  зокрема  відновлення  

і  збереження родючості ґрунтів, відіграє симбіотична  фіксація  азоту, 

оскільки від того, наскільки ефективно функціонуватиме симбіотична 

система, буде залежати її продуктивність і внесок в азотний баланс ґрунту. 

Діазотрофи, інтродуковані в кореневу зону культурних рослин, сприяють 

поліпшенню їхнього азотного живлення, інтенсивнішому розвитку кореневої 

системи, стимулюють ріст рослин, підвищують їхню стійкість до збудників 

захворювань. Внаслідок позитивної дії азотфіксувальних бактерій 

підвищується врожайність сільськогосподарських культур та покращується 

якість отриманої продукції.  

З огляду на це, тема дисертаційної  роботи Вознюк С.В., присвячена 

вивченню біорізноманіття ризосферного мікробіому, з’ясуванню 



особливостей формування та ефективності функціонування соєво-

ризобіальних симбіотичних систем за умов бактеріальної інокуляції насіння та 

застосування фунгіцидів, а також виконання сформульованих  завдань не 

викликають сумніву, а отримані результати і висунуті положення, 

беззаперечно мають вагомий теоретичний інтерес та практичне значення. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертаційній 

роботі, цілком обґрунтовані на підставі критичного аналізу літературних 

даних і повністю підтверджуються власними результатами 

експериментальних досліджень, які проводили в лабораторних, вегетаційних і 

польових дослідженнях. 

Наукова новизна роботи. В дисертаційній роботі Вознюк Світлани 

Володимирівни  на підставі застосування сучасних молекулярно-біологічних 

методів вперше отримано дані, які дозволяють розширити наші знання  

стосовно біорізноманітності прокаріотного мікробіому ризосфери сої, що 

вирощується у Лісостеповій зоні України. Авторці із застосуванням сучасних 

методичних підходів під час дослідження ризосферного мікробіому сої  

вдалося вперше ідентифікувати послідовності, притаманні представникам 

Chlamydiae, Chlorobi, Elusimicrobia, Gracilibacteria та археям (Thaumarchaeota 

і Crenarchaeota). Окрім того, за умов комплексної обробки біопрепаратом 

Ековітал та фунгіцидами було виявлено мінорні компоненти мікробіому, які 

до цього у ризосфері сої  описано не було, зокрема представників родів 

Luteimonas, Cellulomonas, Actinoplanes,  Microvirga та Bosea. 

На підставі результатів експериментальних досліджень було розроблено 

наукове підґрунтя екологічно обґрунтованого поєднаного застосування 

сучасних комплексних мікробних біопрепаратів і засобів хімічного захисту 

рослин, що дозволяє зберігати біорізноманіття ґрунтової мікробіоти, 

позитивно впливати на фітосанітарній стан агроценозів і сприяти підвищенню 

продуктивності рослин. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Дисертанткою експериментально встановлено та науково обґрунтовано 

біоіндикаційні характеристики мікробіоти грунту, що можуть бути 

використані для оцінювання стану екосистеми. Доведено також, що 

комбіноване застосування хімічних засобів захисту та біопрепарату Ековітал 

не лише дозволяє ефективно захищати посіви сої від збудників аскохітозу та 

септоріозу, а й сприяє  формуванню потужного симбіотичного апарату і, 

відповідно, підвищенню продуктивності рослин. 



На підставі отриманих результатів досліджень та сформульованих 

положень стосовно формування і ефективного функціонування системи 

рослина – мікроорганізми-симбіонти, а також збереження біорізноманіття 

мікробіому, захисту від фітопатогенних мікроорганізмів та підвищення 

продуктивності сої авторкою розроблено рекомендації щодо комбінованого 

застосування мікробних препаратів з фунгіцидами. Зокрема, за умов 

несприятливого фітосанітарного стану агроценозу рекомендовано  

застосовувати передпосівну інокуляцію насіння сої мікробним препаратом 

Ековітал, за попередньої обробки фунгіцидами  Максим Стар чи Кінто дуо у 

концентраціях, рекомендованих виробником. Практичне значення цих 

результатів роботи підтверджено у польових дослідженнях, що були 

проведені протягом 2013–2014 років на земельних ділянках дослідного 

господарства «Чабани» ННЦ «Інституту Землеробства НААН України» у 

Київській області.  

Практичні результати роботи захищено двома патентами:  «Спосіб 

комплексної передпосівної обробки насіння сої» (патент на корисну модель 

№139390) та «Спосіб комбінованої передпосівної обробки насіння сої» 

(патент на корисну модель №136738), а також викладено у методичних 

рекомендаціях: «Молекулярно-генетичні методи для визначення різноманіття 

ґрунтових мікроорганізмів» (Київ, 2014), «Мікробні препарати для 

рослинництва» (Київ, 2017) та «Застосування новітніх біопрепаратів у 

рослинництві» (Київ, 2018). 

Повнота викладу основних наукових положень дисертації в 

опублікованих працях. 

Результати роботи повною мірою апробовані та обговорені на достатній 

кількості вітчизняних й міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 22 

наукових працях, зокрема: 6-ти статтях у фахових виданнях, з яких 4 – у 

виданні, що входить до наукометричної бази даних Scopus та 1 – у виданні, 

що входить до наукометричної бази даних Index Copernicus; 12 – у матеріалах 

та збірниках тез доповідей наукових і науково-практичних конференцій, 1 

статті у регулярному виданні, що не входить до наукометричних баз, 3-х 

методичних рекомендаціях та 2-х патентах України на корисну модель. 

Матеріали, наведені в авторефераті, повністю відповідають викладеним 

у тексті дисертаційної роботи, а автореферат достатньою мірою відтворює 

структуру та обсяг роботи. В авторефераті  та опублікованих працях 

висвітлено всі основні положення, що становлять наукову новизну роботи і 

виносяться на захист. 



Принагідно слід зазначити, що публікація результатів дисертаційної 

роботи відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки від 23 вересня 

2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук», зокрема пункту 2.2. 

Загальна характеристика та оцінка змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Вознюк С.В. «Ризосферні мікробні угруповання і 

симбіоз Bradyrhizobiun japonicum – Glycine max за бактеріальної інокуляції та 

застосування фунгіцидів» складається зі вступу, 6 розділів, списку 

літературних джерел відповідно до кожного розділу роботи, висновків і 

додатку. Матеріали дисертації викладено на 193 сторінках комп’ютерного 

тексту і містять 9 рисунків та 18 таблиць, а також 1 додаток на 4 сторінках 

друкованого тексту. Список використаних літературних  джерел включає 263 

посилання, з яких 239 – на роботи іноземних авторів.  

У вступі, викладеному на 6-ти сторінках, обґрунтовано актуальність теми 

дисертаційного дослідження, сформульовано мету та завдання, вичерпно 

викладено наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів, 

зазначено особистий внесок авторки та зв’язок роботи з науковими 

програмами, наведено дані щодо апробації отриманих результатів.  

У першому розділі на підставі ретельного аналізу 210 джерел здебільшого 

зарубіжних, а також вітчизняних авторів дисертанткою узагальнено 

результати наукових досліджень щодо біорізноманіття мікробних угруповань 

ґрунту та ризосферної зони рослин, формування та значення симбіотичної 

азотфіксації бобовими рослинами, ролі мікро- та макроорганізмів у системі 

рослина – мікробіота, а також впливу екологічних чинників на формування, 

розвиток та продуктивність бобово-ризобіального симбіозу. Авторкою 

проаналізовано особливості функціонування цього симбіозу за впливу 

фунгіцидів та інтродукції корисних мікроорганізмів й окреслено основні 

шляхи підвищення ефективності соєво-ризобіальних систем. У цьому розділі 

також показана важливість застосування сучасних молекулярно-біологічних 

методів у вивченні біорізноманіття мікробних угруповань ґрунту та ґрунтовно 

доведена необхідність і перспективність застосування метагеномного аналізу 

у встановленні його різноманіття. На підставі літературного огляду 

сформульовано мету і завдання дослідження.  

У другому розділі наведено основні характеристики штамів 

мікроорганізмів та препаратів, використаних у роботі. У цьому розділі 

наведено традиційні фізико-хімічні, мікробіологічні, агрономічні, фізіолого-

біохімічні та новітні молекулярно-біологічні методи досліджень, застосовані 

під час виконання роботи. Наведено умови та схеми проведення модельних та 

польових досліджень. Загалом цей розділ написано стисло, конкретно, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12


лаконічно з відповідними посиланнями на джерела літератури, де описані 

зазначені методи та методики. Матеріали, викладені у другому розділі, 

засвідчують достатню методичну підготовку авторки дисертаційної роботи та 

дають підстави говорити про коректне планування й проведення 

лабораторних, вегетаційних і польових експериментальних досліджень.  

У третьому розділі наведено результати вивчення таксономічної 

структури прокаріотного мікробіому ґрунту ризосфери сої, отримані із 

застосуванням методу високопродуктивного секвенування. Застосування 

сучасних методів експериментальних досліджень дозволило дисертантці 

дослідити якісні та кількісні зміни мікробіому ризосфери сої за умов 

вегетаційних та польових дослідів за обробки насіння біопрепаратом Ековітал 

та хімічними  препаратами. Показано залежність якісного та кількісного 

складу окремих таксономічних груп залежно від застосовуваних в роботі 

препаратів. 

У четвертому розділі наводяться дані щодо динаміки кількісного та 

якісного складу основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери 

сої за умов бактеризації насіння та застосування фунгіцидів у вегетаційних та 

польових дослідах. 

У п’ятому розділі мова йде про особливості формування бобово-

ризобіальної симбіотичної системи та її активності за різної передпосівної 

обробки насіння сої, визначення ролі інокулянтів у формуванні мікробних 

угруповань ґрунту у ризосфері, а також фотосинтетичної активності та 

продуктивності рослин сої. У польових дослідженнях показано, що поєднане 

застосування фунгіцидів та комплексного біопрепарату Ековітал позитивно 

впливає як на формування фотосинтетичного апарату, так і на продуктивність 

рослин сої загалом. 

У обговоренні результатів авторкою здійснено порівняльний аналіз 

результатів власних експериментальних досліджень та даних літератури 

стосовно біорізноманіття мікробних угруповань ґрунту, особливостей їхнього 

функціонування у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.  

Загалом наукові положення, висновки та рекомендації, викладені у 

дисертаційній роботі, цілком обґрунтовані на підставі як літературних даних, 

так власних результатів досліджень, що узгоджуються зі сформульованими 

завданнями. Підґрунтям експериментальної частини роботи є достатня 

кількість вихідних даних власних досліджень, а сама дисертаційна робота 

викладена у зрозумілій та доступній формі. 

Дискусійні положення та зауваження, недоліки і побажання щодо 

змісту роботи та автореферату. 



 Дисертаційна робота Вознюк С.В. справляє позитивне враження 

завершеного наукового дослідження, у якому лаконічно, логічно й водночас 

змістовно здійснено значну роботу – від критичного аналізу стану проблеми в 

літературі, формулювання мети та завдань роботи до їхнього вирішення 

шляхом здійснення значної кількості експериментальних досліджень.  

 В цілому високо оцінюючи дисертаційну роботу Вознюк С.В., під час її 

розгляду виникли деякі зауваження та побажання: 

1) Слід зазначити, що всі розділи дисертаційної роботи загалом написані 

послідовно, на високому науковому та методичному рівні. Втім, у тексті 

дисертаційної роботи зустрічаються поодинокі граматичні та 

стилістичні помилки, повтори і термінологічні неточності. Зокрема, 

дуже часто по тексту в одному й тому ж реченні використовуються 

однакові слова, у таких випадках варто було б застосовувати синоніми 

чи змінювати стиль викладення матеріалу. Часто вживане у тексті слово 

«фактор» доцільніше було б замінити на «чинник», замість «їх» – 

відповідно до контексту «їхні», «їхня», «їхнього». Щодо препаратів і 

фунгіцидів варто застосовувати слово «застосування», а не 

«використання». Замість слова «даний» краще вживати «цей», 

«вказаний», у випадку «прямий» – «безпосередній», «непрямий» – 

«опосередкований», «піддаються» – «зазнають», «багатства» – 

«різноманіття» і т.п. Не варто вживати «досліджуваний», натомість на 

момент дослідження краще застосовувати «дослідний», а у випадку 

коли вже досліджено – «досліджений». Замість терміну «філум», яким 

рясніє текст, застосовувати синонімічні україномовні терміни, прийняті 

для бактерій, археїв та грибів.   

2) Методи у розділі 2 прописати більш деталізовано, насамперед у тих 

випадках де мова йшла про стандартизацію кількості клітин бактерій, 

розведення та визначення їхньої кількості. 

3) Більш коректно було б зазначити кількість повторів у окремих серіях 

експериментів для розуміння, яку кількість даних було використано для 

статистичної обробки результатів. 

4) У підрозділі 2.2 варто було б навести склад не частково, а всіх 

живильних середовищ, використаних у роботі.  

5) У підрозділі 2.8 доцільно було б детально описати які саме критерії 

(параметричні/непараметричні) та алгоритми застосовували під час 

статистичної обробки результатів. Це безсумнівно позитивно вплинуло 

б на сприйняття експериментальних даних під час порівняння та 

обговорення результатів у відповідних розділах дисертаційної роботи. 

  



()) У ро:.щiлах 2 та 3 дисертантка наводить деталы-1у характеристику rрунтiв 

у МО)tСJ1ы1их та польових дослiдах, але на жаль в обох роздiлах вона
 

11<.щостап-11,0 11ри ;tiлила уоагу клiматичним умовам у перiод проведення 

110J1ьооих дослiдi13 упродовж 2014 i 2015 рокiв. Тому важко зрозумiти чи 

були 1юни одшшовими , чи оiдрiзнялися у рiзнi роки. 

Разоl\11 iз тим 11aвerte11i зауоаже1-111я в цiлому не зменшують вагомостi та 

з11ачущостi дисертацiйно·i i не оплиошоть на заrальний позитивний висновок 

щодо ·,т 11ауково·i tti111юcтi. Скорiше вони можуть розглядатися як рекоменда
цi"i 

т,1 1юбажа1111я для подальшо"i дослiдницько·i роботи. 

Зап1.11ышй 1шс1101ю1~. 

Д11сертацiйна робота Вознюк Свiтлани Володимирiвни на тему 

«Р11зосфернi мiкробнi уrруповання i симбiоз Brady,-hizoЬiun japonicum 

G/11ci11e 111ах за бактерiально·i iнокуляцi"i та застосування фунгiцидiв» ( 

завершеною, самостiйно виконаною науковою працею, основнi положення 

яко"i не викликають заперечень. Дисертанткою вирiшенi важливi теоретичнi та 

практичнi завдання щодо з'ясування особливостей формування ефективних
 

с11мбiот11чннх систем за умов комплексного застосування бiо- та хiмiчних 

препаратiв. Дисертацiйна робота за комплексним пiдходом до дослiдження 
та 

. . 
прзктичним застосуванням результапв мае науко

ву новизну, практичну 1 

теорет11чну ц1нн1сть. 

Вважаю, що за актуальнiстю теми, обrрунтованiстю наукових положень, 

науковою новизною, об 'емом ршнем отриманих результатш, 

сформульованих висновкiв та повнотою "iхнього викладення в опублiкова
них 

працях, а п1кож оформлеш-1яl\1, дисертацiйна робота вiдповiдае вю.югам 

положення про «Порядок присудження наукових ступенiв», затвердженог
о 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни № 567 вiд 24.07.2013 р. , що 

висуваються до робiт на здобуття наукового ступеня h:андидата бiологiчни
х 

наук, а "ii авторка, Вознюк Свiтлана Володимирiвна, заслуговуе присудження 

наукооого ступеня кандидата бiологiчних науh: за спецiальнiстю 03.00.07 -

мiкро6iологiя. 

Oфiцiй1111ii OПOIICIIТ 

доцент кафедр11 бiологi"i 

Нацiонального унiверснтету 

<<К11сво-Мог11лянська академiю>, 

кандндат бiологiчних наук 

1 ➔ кuiтня 2021 року 
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