
 

 

 ВІДГУК 

офіційного опонента – кандидата біологічних наук, старшого наукового 

співробітника, завідувачки лабораторії мікробної екології Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України Наталії КОЗИРОВСЬКОЇ      

на дисертаційну роботу Гаврилюк Олесі Анатоліївни  

«Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх 

використання для охорони довкілля» поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» 

 

 

Детальний аналіз дисертаційної роботи Гаврилюк Олесі Анатоліївни 

«Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх 

використання для охорони довкілля» дозволяє сформулювати наступні 

узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня обґрунтованості основних 

наукових положень, висновків, рекомендацій, достовірності, наукової 

новизни, практичного значення, а також загальної оцінки роботи. 

Актуальність обраної теми 

Вивчення металорезистентних мікроорганізмів не втрачає своєї 

актуальності уже декілька десятиліть. Ці мікроорганізми привертають увагу 

через їх важливе фундаментальне та прикладне значення. Перш за все, вони 

беруть участь у трансформації металів у біогеоценозах, особливо там, де 

спостерігається суттєве забруднення токсичними металами.  Одним з 

найбільш поширених металів-забруднювачів є Купрум. Потужним джерелом 

забруднення Купрумом у світі є промислові шахти його видобутку. Території 

України багато місяців потерпають від катастрофічних наслідків російської 

військової агресії. Як наслідок, токсичні метали, зокрема Купрум, 

накопичуються у ґрунтах, підземних водах і річках.  Таким чином, досліджені 

у дисертаційній роботі купрумрезистентні мікроорганізми можуть бути 

використані для удосконалення існуючих та розробки нових ефективних 

біотехнологій ремедіації навколишнього середовища та відновлення 

постраждалих від воєнних дій екосистем.  Отже, своєчасним та актуальним є 

рішення використати метод термодинамічного прогнозування для 
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передбачення можливості росту та взаємодії мікроорганізмів зі сполуками 

Купруму, ізолювати перспективні штами та дослідити їх фізіолого-біохімічні 

та молекулярно-біологічні особливості.  

Наукова новизна 

Вперше показано здатність штаму Pseudomonas lactis  взаємодіяти зі 

сполуками міді усіма термодинамічно припустимими шляхами.  При цьому, 

розширено теоретичні знання щодо резистентності та взаємодії 

мікроорганізмів за дії токсичних металів.  Вперше досліджено здатність 

неадаптованого до міді облігатно-анаеробного штаму Clostridium butyricum 

іммобілізувати Cu2+ з високою ефективністю.  Вперше секвеновано геноми 

чотирьох нових штамів купрумрезистентних мікроорганізмів P. lactis, 

P. panacis та P. veronii, перспективних для розробки протоколів біоремедіації 

забруднених ценозів.  Геномний аналіз штамів P. veronii UKR3 та UKR4, 

виділених з ґрунтів різних віддалених земних локацій,  показав філогенетично 

різні копії кожного з генів стійкості до міді у межах одного виду, а також 

інвертовані позиції оперонів cop ABCD, що кодують стійкість бактерій до міді.   

Значення одержаних результатів для науки й практики 

Поповнено міжнародну колекцію GenBank нуклеотидними 

послідовностями геномів штамів P. lactis, P. panacis, P. veronii. а також 

послідовність  гену 16S рРНК штаму C. butyricym 92.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

для викладання дисциплін «Метаболізм мікроорганізмів» та 

«Агромікробіологія» в Інституті біомедичних технологій Університету 

розвитку людини «Україна» та дисциплін «Біологія клітини» та «Загальна 

мікробіологія і вірусологія» в Інституті екологічної безпеки, інженерії та 

технологій Національного авіаційного університету.  

 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

Дисертаційна робота Гаврилюк Олесі Анатоліївни  подана за 

традиційною схемою, викладена українською мовою на 222 сторінках   тексту 



і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень,  

висновків, списку використаних джерел літератури, який містить 203 

найменування та додатків. Роботу проілюстровано 8 таблицями та 62 

рисунками. 

У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково коректно 

сформульовано мету, яка корелює з темою, та конкретизується у завданнях, 

окреслено об’єкт та предмет роботи. Логічно окреслено систему використаних 

в роботі дослідницьких методів. 

Перший розділ дисертації представлено як огляд літератури, який 

подано як аналіз основних наукових публікацій за темою дисертаційної роботи 

з використанням вітчизняних і іноземних джерел, переважно останніх 

5 років. Також присутні деякі посилання на класичні роботи, що датуються 

минулим століттям. 

 У огляді літератури охарактеризовано роль сполук Купруму у 

функціонування біогеоценозів, описано термодинамічно обґрунтовані види 

взаємодії мікроорганізмів з Купрумом та наведено приклади застосування 

термодинамічних підходів у біотехнології. Крім того, представлено багато 

інформації щодо поширення та біорізноманіття купрумрезистентних 

мікроорганізмів та наведені дані   щодо їх стійкості до Купруму.  

 В другому розділі описані методи та об’єкт дослідження. Достатня 

кількість проведених досліджень дозволила провести достовірну оцінку 

отриманих результатів та водночас вказує на правильні методичні підходи при 

виконанні дослідження. Автором ґрунтовно описані всі методи використанні 

в роботі. 

Власні дослідження, описані у третьому, четвертому, п’ятому та шостому 

розділах. Так, результати експериментальних досліджень починаються з 

дослідження купрумрезистентності мікроорганізмів різних біогеоценозів, що 

розташовані на території України, Еквадору, Антарктиди, Арктики, тощо. 



Цікавим аспектом розділу є порівняння мікробної резистентності до різних 

форм Купруму – сульфатної і цитратної.  

Четвертий розділ присвячено філогенетичному аналізу мікроорганізмів, 

що були ізольовані авторкою особисто зі зразків ґрунту, глини та піску 

природних біогеоценозів. В цьому розділі також визначено фізіолого-

біохімічні особливості купрумрезистентних ізолятів, представлені дані з 

секвенування геномів найбільш перспективних штамів, а також проведено 

скринінг геномних послідовностей на наявність детермінант стійкості до 

Купруму.  

У п’ятому розділі представлено результати досліджень видів взаємодії 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів зі сполуками Купруму, а у шостому 

підтверджено здатність рослин взаємодіяти зі Cu2+ (акумулювати із 

забрудненого ґрунту).  

В розділі «Узагальнення результатів дослідження» здобувачка логічно 

підводить підсумок проведених досліджень, які у повній мірі відповідають 

поставленій меті і завданням роботи і логічно випливають з проведених 

досліджень. 

Завершується робота розгорнутими висновками, які випливають зі змісту 

роботи, є логічними, відображують основні результати дисертаційної роботи. 

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можна дійти висновку, 

що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, 

а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею. 

 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях  

За темою дисертації опубліковано 19 наукових публікацій, з них 8 статей (з 

яких 5 включені до наукометричної бази Scopus, а 3 - до Scopus та Web of 

Science), 10 тез доповідей та 1 лабораторний практикум. Важливо, що у 

наукових працях повною мірою відображено всі розділи дисертації.  

 

Дискусійні положення та зауваження 



1. Тема геомікробіологіїї і біорізноманіття є актуальною для 

вироблення нових стратегій боротьби з  забруднювальними металами у 

довкіллі. У дисертації цьому приділено увагу, зважаючи на виділення зразків 

у 9 різнохарактерних  біогеоценозах. Проте, чи є підстави вважати, що 

зроблено скрінінг природних екосистем  декількох регіонів земної кулі на 

наявність стійких до міді мікроорганізмів (стор. 22). 

2. У таблиці 2.1 «Характеристика зразків для скринінгу на наявність 

купрумрезистентних мікроорганізмів» представлено інформацію про місце 

відбору зразків та регіон. До цієї таблиці доцільно було б додати інформацію 

про рік та кліматичні умови відбору проб, а також загальні біохімічні 

показники зразків ґрунту (рН, вміст сухої речовини, тощо). Надмірна 

лаконічність стосується не лише легенд таблиць, але й деяких рисунків. 

3.  За виконання експериментальної частини, виділення 

купрумрезистентних мікроорганізмів здебільшого відбувалося у мезофільних 

умовах за температури 28-30 °С. Чому були обрані такі умови культивування, 

оскільки досліджені зразки були відібрані у біогеоценозах з різним типом 

клімату (від арктичного до помірного)? 

4. У роботі згадується, що ізольовані купрумрезистентні 

мікроорганізми є надстійкими до сполук міді і здатні існувати за одномолярної 

концентрації Cu2+. Як охарактеризувати такий стан бактерій? Вони здатні 

рости, взаємодіяти чи переходять у стан некультиваності за вищих 

концентрацій? 

5. Чи планується більш детальний порівняльний аналіз геномів 

бактерій P. veronii, виділених з різних географічних зон, та їх транскриптомів? 

6.  Якою програмою визначили локалізацію білка CopC у периплазмі 

бактерій (стор. 141)? 

7. Чи плануєте аналіз множинної стійкості бактерій до металів та 

спряженої з нею стійкості до антибіотиків у геномах стійких до міді бактерій 

P. veronii?  



8. Щодо вживання наукових термінів: «колоніє утворюючі одиниці» 

(колонієутворювальні) (стор 19);  «двохвалентного» (двовалентного) - стор 22; 

хромосома (геномна ДНК) (стор. 137); мікробні біотехнології  (мікробні 

технології) (стор. 180).  

Загальний висновок та оцінка дисертації 

Дисертаційна робота Гаврилюк Олесі  на тему: «Поширення 

купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх використання для 

охорони довкілля» є завершеним самостійним науковим дослідженням, що 

містить як наукову новизну, так і суттєве практичне значення. Дисертантка 

виділила та детально охарактеризувала нові купрумрезистенті штами,  що є 

надстійкими до Купруму.  Результати роботи є перспективними для розробки 

природоохоронних біотехнологій очищення забруднених вод та ґрунтів. 

Таким чином, дисертаційна робота  відповідає спеціальності 091- Біологія та 

основним вимогам до оформлення дисертацій (наказ МОН України № 40 від 

12.01.2017р. «Про затвердження вимог до оформлення 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 безумовно заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

 

 

Кандидат біологічних наук,  

старший науковий співробітник, 

завідувачка лабораторії мікробної  

екології Інституту молекулярної  
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