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РЕЦЕНЗІЯ 

на дисертаційну роботу Пастощук Аліни Юріївни 

«ЕНДОФІТНІ МІКРООРГАНІЗМИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

З АНТАГОНІСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 

PSEUDOMONAS SYRINGAE», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

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

 

Актуальність теми. 

Серед факторів, які обмежують можливість реалізувати генетично 

детерміновану продуктивність пшениці не останнє місце займають хвороби.  

Основним методом захисту сільськогосподарських культур загалом і 

пшениці зокрема від несприятливого впливу фітопатогенів є хімічний. Проте, з 

метою зменшення негативного впливу пестицидів на довкілля, сучасна система 

захисту рослин від хвороб спрямована на біологізацію методів захисту, що 

потребує активного пошуку і розробки принципово нових підходів, які 

ґрунтуються на використанні живих організмів, продуктів їх життєдіяльності та 

біологічно активних речовин. З огляду на вище зазначене, дисертаційна робота 

Пастощук Аліни Юріївни присвячена актуальному питанню пошуку та 

дослідження мікроорганізмів у складі ендофітних угруповань зерна пшениці з 

антагоністичною активністю щодо Pseudomonas syringae. 

Зв’язок теми дисертації з державними і галузевими науковими 

програмами. 

Робота виконувалась в межах науково-дослідної теми 16КФ036-07 

«Вирішення проблемних питань різноманітності та стрес-толерантності 

представників флори та мікобіоти України за глобальних змін клімату».  

Оцінка структури, змісту та форми дисертації.  

Робота має традиційну структуру і складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів, кількох підрозділів результатів власних 

досліджень, їх узагальнення, висновків і списку використаної літератури.  
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Дисертація написана фаховою українською мовою, текстове подання 

матеріалу відповідає стилю науково-дослідної літератури. 

Дисертанткою здійснено глибокий аналіз сучасної наукової літератури, в 

результаті якого було визначено мету і завдання дослідження.  

Для досягнення поставленої мети і реалізації завдань роботи дисертантка 

використала широкий спектр сучасних мікробіологічних, фітопатологічних, 

біохімічних, фізико-хімічних, молекулярно-біологічних та інших методів. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Автором на значному фактичному матеріалі показано, що існує прямий 

взаємозв’язок між кількісними та функціональними характеристиками зернових 

ендофітних бактерій та стійкістю зерна пшениці до Pseudomonas syringae pv. 

аtrofaciens і, що пошук перспективних ендофітів для розробки 

агробіотехнологічних препаратів слід проводити у рослинному матеріалі стійких  

сортів.  

Важливим елементом наукової новизни і практичного значення 

дисертаційного дослідження Пастощук Аліни Юріївни є виділення та 

ідентифікація зі складу ендофітних зернових бактеріальних угруповань пшениці 

ізолятів з прямою антагоністичною активністю по відношенню до Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens, окремі з яких одночасно володіють ріст-стимулювальними 

властивостями щодо рослин. Це робить їх перспективними для використання у 

розробці агробіотехнологічних препаратів для контролю збудників бактеріальних 

хвороб та підвищення стійкості сортів пшениці до біотичних та абіотичних 

стресів. 

Аналіз та узагальнення отриманих результатів, а також зроблені висновки 

демонструють обізнаність здобувача у досліджуваній проблематиці. 

Особистий внесок здобувача.  

Уcі рeзультати отримано здобувачeм оcобиcто або за бeзпоceрeдньої учаcті 

та за науковим супроводом д.б.н., професора Лариси Михайлівни Сківки. 

Співучасть колег у виконанні роботи засвідчена у спільних публікаціях. 
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Диceртаційна робота є завeршeним доcліджeнням, виконаним автором 

самостійно відповідно до програми cпланованиx, провeдeниx і узагальнeниx 

доcліджeнь. 

Публікації за темою дисертації й апробація результатів дисертаційної 

роботи.  

Результати дисертаційної роботи оприлюднені у тезах доповідей на 8 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також опубліковані у 6 

статтях у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях, з них 2 статті у 

наукових виданнях держав, що входять до ЄС, та одна стаття у виданні, що 

індексується WoS.  

Вважаю, що робота відповідає вимогам, що висуваються до дисертаційних 

робіт, має новизну, достатній обсяг. 

Зауваження до дисертаційної роботи та питання до автора дисертації в 

межах наукової дискусії.  

У процесі ознайомлення з рукописом дисертаційної роботи до автора у 

порядку дискусії виникла низка запитань та зауважень.  

1. Було б доцільно не обмежуватися описом симптомів базального 

бактеріозу пшениці, а й представити ілюстрації з зображенням уражених рослин. 

2. У роботі варто обґрунтувати вибір концентрацій суспензії живих 

клітин фітопатогенних бактерій та їх ЛПС, які застосували для обробки зерна 

пшениці. 

3. У пункті 2.4. розділу «Матеріали та методи» доцільно детальніше 

описати умови вирощування проростків пшениці, а саме звернути увагу на умови 

освітлення. 

4. У роботі виявлено орфографічні та пунктуаційні помилки, що 

потребують корекції. 

5. Відомо і автор неодноразово це підкреслює, що порушення 

окисноантиоксидантної рівноваги організму є неспецифічною реакцією як на 

біотичний, так і на абіотичний стрес. Чому реакцію проростків пшениці різних 
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сортів на Pseudomonas syringae оцінювали саме за станом антиоксидантної 

системи? 

6. У роботі використали зерно пшениці 13 сортів урожаю 2017 року. На 

жаль нічого не сказано про походження цього зерна – з однієї зони вирощування, 

з одного поля. Адже умови вирощування впливають на фізіологічний стан 

рослини та мікроорганізму і саме від умов зовнішнього середовища залежить 

результат взаємодії рослини живителя і патогену. Яке походження зерна пшениці 

різних сортів, що використали у роботі? 

7. Яка прогнозована вартість препаратів на основі виділених ендофітних 

бактерій зерна пшениці порівняно з хімічними препаратами? 

Висловлені зауваження не стосуються концепції дисертаційного 

дослідження і не впливають на загальну оцінку роботи.  

Висновок. 

Вважаю, що дисертаційна робота Пастощук Аліни Юріївни «Ендофітні 

мікроорганізми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню до 

Pseudomonas syringae» відповідає основним вимогам до дисертацій (наказ МОН 

України № 40 від 12.01.2017р. «Про затвердження вимог до оформлення 

дисертації», «Про затвердження 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.) і може бути 

рекомендована до офіційного захисту за спеціальністю 091 «Біологія». 
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