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на дисертаційну роботу Гаврилюк Олесі Анатоліївни  

«Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх 

використання для охорони довкілля» поданої на здобуття ступеня доктора 

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

 

Актуальність роботи не викликає сумніву, особливо в ці нелегкі часи війни. 

Дисертаційна робота має класичну структуру, складається з розділів «Огляд 

літератури», «Матеріали та методи», 4 розділів результатів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів, висновків та додатків. Загальна кількість 

використаних джерел налічує 202 найменування, в основному закордонні. Зміст 

дисертації викладено на 222 сторінках друкованого тексту. Робота добре 

проілюстрована містить 62 рисунки, 8 таблиць і 3 додатки. В огляді літератури 

представлена сучасна інформація про видове різноманіття купрумрезистентних 

мікроорганізмів, їх поширення у природних та техногенних біогеоценозах та 

біоремедіаційний потенціал для очищення забруднених Купрумом ґрунтів та 

стічних вод. Особлива увага в огляді літератури приділена характеристиці 

термодинамічно-обґрунтованих видів взаємодії мікроорганізмів зі сполуками 

Купруму, а також застосуванню термодинамічних підходів у біотехнології. В кінці 

розділу наведено узагальнення та окреслено напрямки виконання роботи. В цілому 

цей розділ демонструє добре володіння дисертантом сучасними даними світової 

літератури з обраної теми дисертації. 

У 2 розділі «Матеріали та методи» досить детально описано широкий спектр 

застосованих сучасних мікробіологічних, молекулярно-біологічних, фізіолого-

біохімічних методів та методів математичної статистики. В роботі використано 

широке коло сучасних методів та проведено статистичний аналіз отриманих даних. 

Експериментальні дані наведені у 3-6 розділах дисертації присвячені 

термодинамічному прогнозуванню стійкості та взаємодії мікроорганізмів різних 

фізіологічних і таксономічних груп зі сполуками двовалентного Купруму, 
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виділенню надстійких до Купруму штамів зі значним біоремедіаційним 

потенціалом. Авторкою виділено 1 штам дріжджів та 9 купрумрезистентних 

бактеріальних штамів з природних біогеоценозів п’яти географічних регіонів 

земної кулі (України, Антарктиди, Арктики, Ізраїлю та Південної Америки), 

експериментально досліджено види їх взаємодії з Купрумом та визначено їх 

таксономічне положення. Геноми чотирьох надстійких штамів Pseudomonas 

секвеновано та проведено їх початковий скринінг на наявність  генетичних 

детермінант стійкості до Купруму. Слід зазначити, що авторкою вперше ізольовано 

чисті культури мікроорганізмів, що резистентні до Cu2+  у надвисокій концентрації 

– 1 моль/л (63 546 мг/л). Інформація про нуклеотидні послідовності геномів цих 

штамів включена до міжнародної бази GenBank, що є особливим досягненням 

роботи і дозволить на молекулярно-біологічному рівні детально вивчити механізми 

їх надвисокої стійкості до токсичних сполук Купруму.  

Дисертанткою представлено ряд інших, не менш значимих результатів. У 

роботі порівняно взаємодію з Купрумом як мікробних угруповань, так і чистих 

культур аеробних і анаеробних мікроорганізмів. Зокрема, показано високу 

швидкість та ефективність його іммобілізації облігатно–анаеробним штамом 

Clostridium butyricum 92. На прикладі штаму Pseudomonas lactis UKR1 вперше 

встановлено можливість регуляції видів взаємодії мікроорганізмів зі сполуками 

Купруму. Показано, що за зміни складу поживного середовища та умов 

культивування штам змінював види взаємодії з Купрумом. У завершальному 

розділі дисертаційної роботи представлено результати вегетаційних досліджень по 

акумуляції сполук Купруму та інших розповсюджених металів-токсикантів 

рослинами тютюну справжнього Nicotiana tabacum L. та травами: мітлиця 

волосовидна Agrostis capillaris L., костриця лучна Festuca pratensis Huds. та 

тонконіг лучний Poa pratensis L. 

Таким чином, дисертантка показала широке поширення 

купрумрезистентних мікроорганізмів у біогеоценозах, експериментально 

дослідила взаємодію мікроорганізмів з різним типом метаболізму з Купрумом та 

обґрунтувала доцільність застосування методу термодинамічного прогнозування 



для розробки біотехнологічних методів очищення купрумвмісних стічних вод та 

контамінованих ґрунтів. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для 

подальшого дослідження метаболізму, таксономії та генетики купрумрезистентних 

мікроорганізмів з метою кращого розуміння механізмів мікробної стійкості до 

металів, а також для розробки біотехнологічних методів охорони довкілля, 

зниження техногенного навантаження на природні біогеоценози та очищення 

контамінованих стічних вод.  

Надзвичайно важливим є те, що результати дисертаційної роботи 

впроваджені у навчальний процес для викладання ряду дисциплін в Національному 

авіаційному університеті та в Міжнародному університеті розвитку людини 

«Україна», про що свідчать акти-впровадження. Обґрунтованість і достовірність 

наукових положень, висновків, сформульованих у дисертації підтверджені 

результатами досліджень з використанням значної кількості сучасних молекулярно-

біологічних, фізичних, фізіолого-біохімічних, мікробіологічних та статистичних 

методів досліджень та не викликають сумнівів. 

Результати дисертаційних досліджень представлені у 19 публікаціях. Серед 

них – 5 статей, що індексуються міжнародною базою даних SCOPUS: 2 статті у 

вітчизняних фахових виданнях і 1 у міжнародному фаховому виданні. Збірки 

матеріалів і тези доповідей: 4 – у вітчизняних і 6 – у міжнародних. 

Основні результати роботи пройшли широку апробацію на численних як 

вітчизняних, так і закордонних конференціях. 

Викладені результати досліджень та сформульовані висновки в цілому не 

викликають принципових заперечень. Разом з тим є деякі зауваження та запитання, 

що відносяться до змісту та оформлення дисертаційної роботи: 

1. Розділ 1. Огляд літератури, як на мене, дещо завеликий і, можливо, 

доцільно було б представити його більш коротку версію.  

2. У висновках, де представлено видові назви виділених нових штамів 

купрумрезистентних мікроорганізмів доцільно було б вказати у дужках 

публікацію, де вперше згадується такий мікробний вид. 



3. Чому були секвеновані геноми саме 4 штамів мікроорганізмів виду 

Pseudomonas? 

4. Ким і де були підготовлені зразки для секвенування геномів? 

5. У яких програмах ви проводили скринінг геномів на наявність 

детермінант стійкості до Купруму?  

6. Як вам вдалося розчинити Купрум у поживному середовищі до 

концентрації більшої за 63 г/л? 

7. Від яких чинників залежить рівень стійкості мікроорганізмів до сполук 

Купруму? Чи впливає на це форма, у якій метал внесений у середовище 

культивування? 

8. У вашому відділі у попередніх співробітників уже були представлені 

роботи по термодинамічному прогнозуванню взаємодії мікроорганізмів 

з металами. Що відмінного ви показали у вашій роботі завдяки 

термодинамічному прогнозуванню? 

Наведені зауваження та уточнюючі запитання не є такими, що знижують 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка є завершеною самостійною науковою 

працею.   

Дисертація виконана на високому рівні і є логічно завершеним науковим 

дослідженням. Сукупність отриманих у дисертації результатів являє практичний 

інтерес як для мікробіологів, так і біотехнологів. 

В цілому, дисертаційна робота Олесі Гаврилюк відповідає вимогам 

«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 зі змінами від 21 березня 2022 року 

та може бути представлена до захисту.  
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