
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Вознюк Світлани Володимирівни "Ризосферні 

мікробні угруповання і симбіоз Bradyrhizobium japonicum – Glycine max за 

бактеріальної інокуляції та застосування фунгіцидів" подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 

– мікробіологія 

Дисертаційна робота Вознюк Світлани Володимирівни має класичну 

структуру і складається зі вступу, огляду літератури, розділу, присвяченого 

описові використаних у роботі матеріалів і методів досліджень, трьох розділів, 

у яких висвітлені результати власних досліджень, висновків, списку цитованої 

літератури, який містить 263 посилання, з яких 239 латиницею. Загальний 

обсяг дисертації – 188 сторінок, у т.ч. основного тексту – 112. Дисертація 

проілюстрована 18 таблицями та 9 рисунками. 

Актуальність роботи. Ґрунт являє собою середовище існування для 

різних груп мікроорганізмів, які здійснюють процеси трансформації речовин і 

ґрунтоутворення. Комплекс процесів, що протікають за участі представників 

мікробіому, зумовлює родючість ґрунту, впливає на ріст і розвиток 

культурних рослин в агроценозі, а також зумовлює вибір різноманітних 

агротехнічних заходів. 

Особливе значення відіграють мікроорганізми ризосфери, які впливають 

на процеси життєдіяльності рослин і обумовлюють високий рівень біологічної 

активності у кореневій зоні. Вивчення біорізноманітності ґрунтових 

ризосферних мікробіоценозів є надзвичайно важливим, привертаючи постійну 

увагу дослідників, із застосованням як мікробіологічних, так і молекулярно-

генетичних методів. 

Найбільш поширеним сучасним методом вивчення біорізноманітності 

мікробіоценозів є високопродуктивне секвенування, яке дозволяє визначити 

філогенетичну різноманітність ґрунтового мікробіому з високою точністю, а 

також оцінити кількісні показники представленості різних таксонів, 

включаючи домінантні і мінорні філуми ґрунтового мікробіоценозу. 
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Вивчення ризосферних мікробних угруповань у сучасних агроценозах 

має важливе фундаментальне і практичне значення. Важливим і мало 

дослідженим є питання інтродукції діазотрофів у поєднанні із засобами 

хімічного захисту рослин. Біорізноманітність ризосферного мікробіому, 

формування, функціонування і ефективність соєво-ризобіального симбіозу за 

умов сумісного застосування інокуляції насіння мікробними препаратами і 

протруєння фунгіцидами залишаються мало дослідженими, в зв'язку з чим 

дисертаційна робота С.В. Вознюк є надзвичайно актуальною. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах науково-дослідної роботи відділу загальної та 

ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України за темами: "Філогенетичне біорізноманіття і 

біохімічна активність мікробних угруповань ґрунтів в агроценозах і за умов 

техногенезу (номер держреєстрації 0111U000844, 2010-2015 рр.), 

"Функціональна активність та перспективи використання у біотехнології 

ґрунтових мікроорганізмів природних, техногенних і агроекосистем" (номер 

держреєстрації 0116U006319, 2016-2019 рр.) та "Функціональний потенціал 

ґрунтового мікробіому агроценозів і техногенних екотопів" (номер 

держреєстрації 0120U000293, 2020-2025 рр.). 

Достовірність і обґрунтованість наукових положень дисертації. 

Наукові положення та висновки, сформульовані в дисертації, базуються на 

експериментальних даних і повністю узгоджуються з поставленими 

завданнями. Важливим є те, що дисертантка у процесі роботи використовує 

різноманітні теоретичні та експериментальні підходи для одержання більш 

точних і переконливих результатів. 

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, з яких 6 статей у 

фахових виданнях (4 – у виданні, що входить до наукометричної бази даних 

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

Copernicus), 3 методичні рекомендації, 12 тез доповідей та матеріалів 
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конференцій, 1 стаття у регулярному виданні, що не входить до 

наукометричних баз, та 2 патенти України на корисну модель. 

Матеріали дисертації достатньою мірою апробовані на 12 наукових 

конференціях. Зміст автореферату відповідає основним положенням 

дисертації. 

Новизна досліджень і значення отриманих результатів, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Базуючись на підходах сучасної молекулярної екології, розширено 

знання щодо біорізноманітності прокаріотного мікробіому ризосфери сої, 

вирощуваної у Лісостеповій зоні України. Ідентифіковано послідовності, що 

належали філумам Chlamydiae, Chlorobi, Elusimicrobia, FBP, Gracilibacteria і 

археям Thaumarchaeota і Crenarchaeota, які раніше не було описано як 

представників ризосферного мікробіому сої. Поряд з широко поширеними в 

орних ґрунтах домінантними мікроорганізмами за умов застосування 

інокуляції Ековіталом і обробки фунгіцидами виявлено мінорні компоненти 

мікробіому: представників родів Luteimonas (родина Xanthomonadaceae), 

Cellulomonas (родина Cellulomonadaceae), Actinoplanes (родина 

Micromonosporaceae). Вперше визначено представників родів Microvirga 

(родина Methylobacteriaceae) та Bosea (родина Bradyrhizobiaceae), які належать 

до групи нових симбіотрофних видів і роду Kaistia (родина Rhizobiaceae). 

Виявлення цих таксонів, які раніше у ризосфері сої  не було описано,  

розширює ареал пошуку бактерій для підвищення ефективності симбіотичних 

систем. 

Вперше визначено якісні відмінності мікробіому ризосфери сої за 

обробки інокулянтами протруєного насіння − ідентифіковано послідовності, 

що належали представникам родів Microvirga (родина Methylobacteriaceae) і 

Bosea (родина Bradyrhizobiaceae), які відносяться до групи нових 

симбіотрофних видів і роду Kaistia (родина Rhizobiaceae). Виявлення раніше 

неописаних у ризосфері сої таксонів розширює ареал пошуку бактерій для 

підвищення ефективності симбіотичних систем. 
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Розроблено наукові основи екологічно обґрунтованого сумісного 

застосування новітніх комплексних мікробних препаратів і засобів хімічного 

захисту рослин для збереження біорізноманітності ґрунтової мікробіоти, 

покращення фітосанітарного стану агроценозів і підвищення продуктивності 

рослин. 

Вперше показано зростання біорізноманітності ризосферного 

мікробіому сої за умови застосування мікробної інокуляції протруєного 

насіння фунгіцидами Кінто дуо або Максим Стар, що підтверджено 

збільшенням індексів видового багатства Шеннона і Менхініка та зниженням 

індексів домінування Сімпсона і Бергера-Паркера. 

Бактеризація насіння Ековіталом підвищувала азотфіксувальну 

активність симбіотичної системи на 23-75,4% порівняно зі спонтанним 

симбіозом; комбіноване застосування з фунгіцидами зменшувало 

нітрогеназну активність симбіотичного апарату інокульованих рослин у 1,2-3 

рази. Комбіноване застосування інокуляції насіння Ековіталом з фунгіцидами 

Кінто дуо або Максим Стар забезпечувало ефективність захисту рослин від 

аскохітозу на рівні 70,3-95,1%, септоріозу − 53,5-64,1%, сумісно з Вітаваксом 

200 ФФ − до 82% і 38,1-45,8%. Урожайність сої сорту Аннушка за інокуляції 

насіння Ековіталом порівняно зі спонтанним симбіозом зростала на 1,0-1,8 

ц/га, обмеження мікозів за використання фунгіцидів Кінто дуо, Максим стар і 

Вітаваксу 200 ФФ разом з бактеризацією сприяло підвищенню урожайності на 

5,2-8,9 ц/га. 

Практичні результати роботи захищено патентами: "Спосіб комплексної 

передпосівної обробки насіння сої" (патент на корисну модель №139390) та 

"Спосіб комбінованої передпосівної обробки насіння сої" (патент на корисну 

модель №136738) і викладено у Методичних рекомендаціях: "Молекулярно-

генетичні методи для визначення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів" 

(Київ, 2014), "Мікробні препарати для рослинництва" (Київ, 2017) і 

"Застосування новітніх біопрепаратів у рослинництві" (Київ, 2018). 
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Зауваження та побажання до дисертаційної роботи. Оцінюючи 

дисертаційну роботу в цілому позитивно, хотілося б звернути увагу здобувача 

на деякі її недоліки і висловити певні побажання. 

1. В розділі "Матеріали і методи" зазначається, що продуктивність 

рослин сої визначали за кількістю отриманого насіння з перерахунком у ц/га, 

хоча за сучасними вимогами краще використовувати т/га. 

2. Чому для аналізу нуклеотидних послідовностей амплікона бібліотек 

використовували QIIME 1.7.0 за наявності версії QIIME 2? 

3. Чим можна пояснити збільшення представників філумів 

Actinobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Bacteroidetes, Proteobacteria в 

порівнянні з контролем за використання протруйника Кінто дуо та Максим 

Стар у вегетаційних дослідах? 

4. В таблиці 4.1. 4.2 замість числа КУО ×10n бажано використовувати 

величину lg чисельності бактеріальних клітин. 

5. Яким чином можна пояснити збільшення рівня фактичної 

нітрогеназної активності в порівнянні з контрольним варіантом при 

обробленні насіння фунгіцидами Кінто дуо і Максим Стар а також стимуляцію 

ними процесу утворення бульбочок? 

6. Беручи до уваги використання в дослідженнях препаратів 

антифунгальної дії бажано було б навести дані щодо основних груп грунтових 

грибів в кореневій зоні рослин та міжрядді, оскільки відомо, що хімічні 

фунгіциди можуть суттєвим чином обмежувати розвиток корисних 

сапротрофних грибів в складі агроценозу. 

7. В тексті дисертаційної роботи трапляються друкарські помилки. 

Загальний висновок по дисертаційній роботі: 

1. Дисертаційна робота Вознюк Світлани Володимирівни є завершеним, 

самостійно виконаним дослідженням, його експериментальний матеріал 

повністю оригінальний, теоретичний і практичний внесок дисертанта в 
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заявлену тему незаперечний. Зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертації. 

2. Огляд літератури написано логічно і послідовно, він досить повно 

висвітлює новітні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, які 

безпосередньо стосуються теми дисертації. 

3. Методи досліджень, які використовував здобувач, відповідають 

необхідним вимогам. Сформульовані висновки є обґрунтованим підсумком 

проведених досліджень. 

4. Дисертація безперечно має як теоретичне, так і практичне значення і 

повністю відповідає профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 по 

захисту докторських дисертацій при Інституті мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН України. 

5. Дисертація за змістом та оформленню відповідає вимогам п. 11 

"Порядку присудження наукових ступенів" щодо кандидатських дисертацій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.  

№ 567. 

Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, 

що вказані зауваження не мають принципового характеру і не знижують 

загальне позитивне враження від дисертаційної роботи "Ризосферні мікробні 

угруповання і симбіоз Bradyrhizobium japonicum – Glycine max за бактеріальної 

інокуляції та застосування фунгіцидів", яка заслуговує високої оцінки, 

оскільки за обсягом одержаного матеріалу, новизні висновків відповідає 

встановленим вимогам, а її автор – Вознюк Світлана Володимирівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за  
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спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. 

Офіційний опонент доктор 

біологічних наук, с.н.с, 

головний науковий співробітник 

Інституту сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН Є.П. Копилов 
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