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Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження 

Токсичні сполуки Купрумe згубно діють на біоту екосистем. Купрум є 

поширеним забруднювачем на території агропромислових країн, зокрема на 

півдні України, де широко розповсюджено використання купрумвмісних 

пестицидів для боротьби з бактеріальними та грибковими захворювання 

винограду. Пошук ефективних методів ремедіації екосистем від сполук Купруму 

є актуальним для оздоровлення довкілля. Для вирішення цієї проблеми 

перспективним є розроблення мікробіологічних методів знешкодження сполук 

Купруму, що потребує виділення та вивчення мікроорганізмів, стійких до 

Купруму у високих концентраціях та здатних взаємодіяти з ним. Скринінг таких 

мікроорганізмів, розуміння їх молекулярних і фізіологічних механізмів стійкості 

та детоксикації сполук Купруму мають пріоритетне значення для охорони 

довкілля. Результати роботи становлять практичний інтерес для мікробіологів, 

біотехнологів та екологів, оскільки є необхідними для розробки екологічних 

біотехнологій очищення купрумвмісних стічних вод та біоремедіації 

забруднених Купрумом ґрунтів.  
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Дисертаційні дослідження виконані в рамках науково-дослідних робіт 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

відповідно до тематики відділу біології екстремофільних мікроорганізмів, а 

також у межах тем: «Властивості екстремофільних мікроорганізмів та їх 

біотехнологічний потенціал» за 2016-2020 рр. (державний реєстраційний 

номер 0116U006207), «Дослідження закономірностей очищення стічних вод від 

широкого спектру токсичних органічних сполук та металів» за 2021-2025 рр. 

(державний реєстраційний номер 0121U000116) та «Характеристика та 

оптимізація мікробного препарату для отримання водню з екологічно 

небезпечних харчових відходів» за 2019-2020 рр. міжнародного гранту Фонду 

цивільних досліджень та розвитку (CRDF, договір № FSA3-19-65807-0). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Дисертантка методологічно правильно сформулювала мету відповідно до 

теми дослідження. Для досягнення мети і вирішення задач використано сучасні 

методи досліджень, такі як мікробіологічні, молекулярно-біологічні, фізіолого-

біохімічні, методи аналітичної хімії, атомно-адсорбційний та флуоресцентний 

методи визначення вмісту Купруму, метод термодинамічного прогнозування, 

статистичного аналізу за допомогою пакету прикладної програми Microsoft Excel 

(Р˂0,05, однофакторний дисперсійний аналіз). Комплексне застосування цих 

методів дозволило вирішити поставлені задачі та отримати достовірні 

результати. Висновки повною мірою відповідають отриманим результатам, є 

обґрунтованими та мають наукову новизну.  

Структура дисертаційної роботи має логічний характер, матеріали і 

методи досліджень викладено відповідно до мети і поставлених задач. Вони 

відповідають об’єкту і предмету дослідження. Дисертантка поставила за мету 

дослідити поширення купрумрезистентних мікроорганізмів у біогеоценозах з 

різними екологічними умовами та охарактеризувати види їх взаємодії зі 

сполуками Купруму, що є перспективними для оздоровлення довкілля. Обєктом 

дослідження була взаємодія мікроорганізмів зі сполуками двохвалентного 

Купруму, а предметом дослідження – здатність мікроорганізмів до детоксикації 

сполук двохвалентного Купруму.  

Дисертаційну роботу викладено на 221 сторінці друкованого тексту. Вона 

містить 62 рисунки, 8 таблиць і 3 додатки. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

а також висновків і додатків. Список використаних джерел налічує 203 

найменування. 



3 
 

У першому розділі здійснено вичерпний огляд сучасної літератури, 

окреслено здобутки науковців за тематикою дослідження з питань ролі сполук 

Купруму у функціонуванні біогеоценозів, шляхи ушкоджуючої дії токсичних 

сполук Купруму, біорізноманіття купрумрезистентних мікроорганізмів та межі їх 

стійкості до Купруму у природних та техногенних біогеоценозах, джерела 

забруднення довкілля Купрумом та метаболічні шляхи взаємодії мікроорганізмів 

зі сполуками Купруму. Проведений огляд літератури демонструє всебічне 

розуміння дисертанткою сучасного стану науки за темою дослідження та 

дозволив їй висвітлити проблеми та підходи до їх вирішення.  

Другий розділ – матеріали та методи дослідження, містить детальний опис 

методів проведених експериментів: мікробіології, молекулярної біології, 

аналітичної хімії, атомно-адсорбційного та флуоресцентного аналізу визначення 

вмісту Купруму, термодинамічного прогнозування, статистичного аналізу. 

Наявність або відсутність впливу сполук Купруму на мікроорганізми визначали 

на основі аналізу даних за допомогою POSTHOC-тесту та тесту ANOVA. 

У третьому розділі наведено результати досліджень з термодинамічного 

обґрунтування та закономірності стійкості мікроорганізмів природних та 

техногенних біогеоценозів до сполук Купруму, що термодинамічно 

обгрунтовують закономірності взаємодії мікроорганізмів зі сполуками Купруму. 

Підтверджено, що мікроорганізми є більш стійкими до комплексних сполук 

Купруму (ІІ). У техногенних біогеоценозах існують мікроорганізми, що стійкі до 

токсичних сполук Купруму (ІІ) у їх високій концентрації, а виживання 

мікроорганізмів у концентраційному градієнті Купруму(ІІ) має експоненційний 

характер.  

В четвертому розділі авторка за комплексом морфолого-культурних, 

фізіолого-біохімічних властивостей та на основі результатів філогенетичного 

аналізу генів 16S рРНК купрумрезистентні штами мікроорганізмів було 

ідентифіковано як Pseudomonas lactis UKR1,  P. panacis UKR2, P. veronii UKR3, P. 

veronii UKR4, Pantoea agglomerans Cop101, Bacillus mycoides Cop102, B. 

megaterium Cop99, B. velezensis Cop41, Staphylococcus succinus Cop98. 

Анаеробний штам 92 було ідентифіковано як Clostridium butyricum 92, а ізолят 

дріжджів UKR5 за результатами аналізу морфолого-культуральних та фізіолого-

біохімічних ознак було віднесено до виду Rhodotorula mucilaginosa. Виявлено 

наявність множинних копій генів стійкості до Купруму у геномах виділених 

штамів Pseudomonas, що свідчить про їх значну роль у стійкості до Купруму у 

високих концентраціях. В результаті проведеного секвенування геномів 

досліджених штамів та початкового скринінгу генів, що кодують механізми 

стійкості до Купруму у штамів Pseudomonas виявлені множинні копії генів 

стійкості до Cu (II).  
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У п’ятому розділі встановлено, що іммобілізація відбувається завдяки 

активному транспорту Cu
2+

 у мікробні клітини внаслідок стереохімічної аналогії 

Cu
2+

 та макроелементу Mg
2+

, утворення нерозчинних сполук або осадження без 

зміни валентного стану у вигляді Cu (ОН)2 або CuСО3. Мобілізація нерозчинних 

сполук Купруму (ІІ) до розчинних сполук відбувається внаслідок закислення 

середовища (рН ≤ 4,6) з утворенням Cu
2+

. Вперше було експериментально 

підтверджено можливість зміни видів взаємодії мікроорганізмів з Купрумом за 

зміни складу поживного середовища.  

Показано, що неадаптований до Купруму штам Clostridium butyricum 92 

іммобілізував  Cu
2+

 в облігатно-анаеробних умовах Cu
2+ 

ефективніше, ніж 

резистентний P. lactis UKR1 в аеробних умовах. Метаногени іммобілізували 

100% Cu
2+

 за ферментації біомаси рослин Pistia stratiotes L. Ефективність 

іммобілізації визначається як метаболічними параметрами росту 

мікроорганізмів, так і різницею редокс-потенціалів між високо потенційним 

катіоном Cu
2+

 та низько потенційними мікробними клітинами. 

У шостому розділі наведено результати, що демонструють здатність рослин 

Nicotiana tabacum L. акумулювати Купрум, Хром, Нікель, Кобальт і Кадмій 

близько 11 000 мг металів на кілограм абсолютно сухої біомаси при цьому 

кількість мікроорганізмів зберігалася на високому рівні (10
7
 КУО/г) навіть за 

концентрації 200 мг/кг Cu
2+

.  

Достовірність та наукова новизна отриманих результатів 

Дисертаційне дослідження має системний, цілісний, самостійний характер 

та відзначається високим рівнем наукової новизни. Авторкою вперше ізольовано 

та секвеновано геноми чотирьох штамів мікроорганізмів, що стійкі до сполук 

Cu
2+

 у надвисоких концентраціях. Вперше показано здатністість штаму 

Pseudomonas lactis UKR1 взаємодіяти зі сполуками Купруму усіма 

термодинамічно допустимими шляхами: іммобілізація (акумуляція в клітинах, 

відновлення до нерозчинних сполук та осадження у формі нерозчинних сполук 

без зміни валентного стану) та мобілізація. Вперше досліджено здатність 

неадаптованого до Купруму облігатно-анаеробного штаму Clostridium butyricum 

92 іммобілізувати Cu
2+

 з ефективністю 88–100%. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Результати дисертаційної роботи мають вагоме як теоретичне, так і 

практичне значення. За використання методу термодинамічного прогнозування 

теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено стійкість 

мікроорганізмів до розчинного Купруму (ІІ) у надвисоких концентраціях (1 

моль/л Cu
2+

), що є перспективним використання його для розробки біотехнологій 

очищення металовмісних стічних вод та ґрунтів. Продемонстровано 

ефективність застосування мікроорганізмів та рослин для очищення ґрунтів від 
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Купруму. Доведено вилучення розчинних сполук Купруму за рахунок 

одночасної реалізації декількох механізмів: відновлення Cu
2+

 до нерозчинного 

Cu2O, осадження екзометаболітами у вигляді Cu(OH)2, CuCO3 та CuS, а також 

накопичення Cu
2+

 мікробними клітинами. Резистентні та неадаптовані до 

Купруму штами мікроорганізмів можуть бути використані для розробки 

промислових біотехнологій. Геномні послідовності штамів Pseudomonas, 

зареєстровані у DDBJ/ENA/GenBank, є доступними для вивчення молекулярно-

біологічних механізмів стійкості та взаємодії з металами. Результати 

дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес для викладання 

дисциплін в Інституті біомедичних технологій Університету розвитку людини 

«Україна» та в Інституті екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Національного авіаційного університету.  

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 19 наукових праць, 

серед них 8 статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, з яких – 5 

статей у виданнях, що індексуються міжнародною базою даних SCOPUS, а 

також 4 – у вітчизняних і 6 – у міжнародних у збірках матеріалів і тези 

доповідей.  

Оцінка змісту дисертації 

Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів досліджень, результатів експериментальних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, а також висновків і додатків. Опубліковані 

анотації українською та англійською мовами повною мірою відповідають 

положенням, що викладені в тексті дисертації та не містять даних, які були б 

відсутні в основному тексті роботи і оформлені відповідно до діючого Порядку 

присудження наукових ступенів. З аналізу змісту дисертації мною, як офіційним 

оппонентом, вбачається дотримання вимог академічної доброчесності в повному 

обсязі. Робота містить посилання на згадані у тексті джерела інформації, автором 

дотримано вимоги норм законодавства про авторське право, надано повну 

інформацію про результати наукової діяльності, а також використані методи 

досліджень. 

Дискусійні положення, запитання та побажання щодо змісту дисертації 

Викладені в дисертації результати досліджень, їх аналіз та сформульовані 

висновки в цілому не викликають принципових зауважень, але разом з тим є 

запитання до дисертанта та деякі зауваження: 

1. Назва теми в частині «Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів ….» 

сформульована занадто широко та потребує конкретизації, наприклад, - 

«Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів в біогеоценозах з різними 
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екологічними умовами та перспективи їх використання для оздоровлення 

довкілля».  

2. Одне із завдань, а саме, «З’ясувати здатність рослин акумулювати Купрум 

та інші метали за росту у забруднених ґрунтах, а також оцінити роль 

асоційованих з рослинами мікроорганізмів для біоремедіації» явно випадає із 

загального контексту дисертаційного дослідження. Рослини не наведені при 

визначенні мети, об’єкту і предмету дослідження. Цілком оправданим було б 

зосередити увагу на другій частині цього завдання, а саме «Оцінити 

взаємодію з сполуками Купруму мікроорганізмів, асоційованих з 

рослинами». 

3. Чи відомо який вміст Купруму в грунтах України? Наведіть приклади місць 

найбільш забруднених Купрумом і концентації цього металу в них. В Табл. 

3.1 дисертації вказано «Вміст Купруму (без уточнення якої форми) у 

зразках»  грунту, який значно перевищує затверджений в Україні норматив 

ГДК рухомої форми у ґрунтах  (3 мг на кг). Досліджувані зразки 

проблематично віднести до екологічно-чистого чи навпаки ґрунту, тому що 

невідомо скільки в цих зразках рухомої форми Купруму. 

4. У дисертації використано показник «Максимально допустима концентрація» 

(МДК), але не наведено його визначення, що ускладнює аналіз отриманих 

реезультатів. Чому не використано такий загально визнаний показник як 

мінімальна інгібувальна концентрація (МІК)?   

5. За результатами роботи рекомендується використовувати резистентні до 

надвисоких концентрацій Купруму штами бактерій для очищення 

забруднених грунтів. Як чином передбачається очищувати ґрунт від 

Купруму, якщо за результатами досліджень Купрум під дією мікроорганізмів 

залишається в грунті і може лише переходити з розчинної форми в 

нерозчинну? 

6. У висновку 4 і в тексті дисертації використано термін регуляція: «Вперше 

було експериментально підтверджено на прикладі одного надстійкого до Cu
2+

 

(63 546 мг/л) штаму Pseudomonas lactis UKR1 можливість регуляції видів 

взаємодії мікроорганізмів з Купрумом за зміни складу поживного 

середовища...».  У такому випадку не коректно використовувати термін 

«регуляція», оскільки справа йде лише про вплив складу середовища на зміну 

виду взаємодії мікроорганізмів з Купрумом, а причини таких змін, механізми 

та шляхи управління цими змінами невідомі. 

7. На чому базується припущення: «Синтез флюоресцеїну (піовердіну) може 

свідчити про наявність ще одного механізму захисту від екстремальних 

факторів (зокрема іонів Cu
2+

) у досліджених штамів Pseudomonas», стор. 124. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1325-2021-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1325-2021-%D0%BF#n8
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Підтверджень цьому припущенню не наведено ні власних, ні інших 

дослідників. 

8.  З теоретичної точки зору важливо було б дослідити чи наявні гени 

резистентності у не резистентних до Купруму штамів, наприклад у  штаму 

Clostridium butyricum 92? Оскільки відомо про поширення у бактерій 

мовчазних генів, що експресуються лише за певних умов, які не завжди 

вдається визначити.  

 

В основному тексті роботи зустрічаються друкарські описки та невдалі 

стилістичні формулювання. Наприклад, «фільтр-кувшин, замість фільтр-глечик» 

стор. 120;  «… перспективні для розробки мікробних біотехнологій для охорони 

довкілля, насправді, для оздоровлення або біоремедіації довкілля»;  назву штаму 

відповідно до правил номенклатури необхідно наводити лише з повною назвою 

виду Pseudomonas lactis UKR1 (або скорочено P. lactis UKR1, а ніяк не UKR1); 

не «Скринінг геномів купрумрезистентних штамів на наявність детермінант 

стійкості до Купруму», а скринінг детермінант стійкості до Купруму в геномах 

купрумрезистентних штамів; невірні посилання на рисунки у тексті на стор. 164-

166:  рис. 5.15 (а, б, в, г), на цьому рисунку тільки фото двох флаконів. 

Усі висловлені зауваження та побажання не носять принципового характеру, 

не стосуються концепції дисертаційного дослідження і не впливають на його 

загальну позитивну оцінку. 

 Загальний висновок та оцінка дисертації 

Дисертаційна робота Гаврилюк Олесі Анатоліївни на тему «Поширення 

купрумрезистентних мікроорганізмів таперспективи їх використання для 

охорони довкілля є самостійним, завершеним науковим дослідженням. 

Актуальність обраної теми, обґрунтованість наукових положень, висновків та 

запропонованих рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та 

наукова новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях свідчать про 

наукову самостійність авторки та її високий рівень теоретичної підготовки. В 

роботі теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

резистентність та види взаємодії мікроорганізмів різних біогеоценозів зі 

сполуками Купруму(ІІ), доведено існуванння мікроорганізмів, резистентних до 

надвисокої (одномолярної) концентрації Cu
2+

 та виділено високорезистентні 

штами бактерій, що може  бути використано для створення нових мікробних 

методів очищення стічних вод та ґрунтів з надвисоким рівнем забруднення.  

Таким чином, дисертаційна робота О.А. Гаврилюк відповідає спеціальності 

091 - Біологія та основним вимогам до оформлення дисертацій (наказ МОН 

України № 40 від 12.01.2017р. «Про затвердження вимог до оформлення 
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дисертації», а також «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022 року, а її авторка 

Гаврилюк Олеся Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 
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