
Відзив 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Солоненка Анатолія 

Миколайовича «Водорості гіпергалійних водойм північно-західного 

узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних 

пелоїдів», представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка 

 

      Дослідження біотичного різноманіття водоростей таких екстремальних 

місцезростань як гіпергалійні водойми є актуальним завданням сучасної 

альгології. Водночас специфічні екологічні умови цих біотопів сприяють 

утворенню тут такого цінного природного ресурсу як пелоїди лікувальних 

грязей. Відносно їх утворення існують різні точки зору: за участю 

геохімічних процесів, планктонних організмів, бактерій тощо. Саме 

з’ясуванню ролі рослинного (водоростевого) компоненту в утворенні 

пелоїдів і присвячена робота А.М. Солоненка, а більш детально – ролі 

бентосних угруповань ціанопрокаріот та еукаріотичних зелених водоростей з 

супутніми представниками інших груп водоростей та бактеріальним 

населенням водойм. 

       Рецензована робота складається із вступу, 8 розділів, висновків і 2-х 

додатків, викладена на 347 сторінках, з них основний текст займає 268 стор. 

Робота ілюстрована 56 рисунками та 19 таблицями. 

       Значний об’єм альгологічних проб (618 – із водних біотопів, 771 – із 

водно-наземних та 396 – із наземних місцезростань), зібраних автором на 21 

полігоні узбережжя Азовського моря, гарантує обґрунтованість та 

достовірність отриманих результатів. 

        У вступі висвітлено усі необхідні елементи – актуальність, мету, 

завдання, зв’язок з науковими програмами та темами, наукову новизну, 

практичне значення, апробації, публікації, структура та обсяг дисертації. 

       Розділ 1. «Водорості як один з факторів процесу утворення мулових 
сульфідних пелоїдів» є оглядом літератури з цього питання. Автор акцентує 

увагу саме на альгофлористичних дослідженнях водойм, в яких утворилися 

запаси лікувальних грязей. Найбільш детально розглядаються кримські 

водойми (Сакське озеро і Сиваш) і деякі інші, відомі своїми лікувальними 

грязями. На жаль, в огляді не знайшло відображення робіт одеських вчених, 

що стосуються Куяльницького лиману як старішого українського 

грязелікувального центру (з 1834 р.). А.М. Солоненко зазначає, що в 

розглянутих роботах є лише припущення про позитивну роль водоростей в 

утворенні пелоїдів. 

        Розділ 2. «Загальна характеристика пелоїдів та умови їх утворення» 

У цьому розділі за літературними даними аналізуються різні аспекти 

(геологічні, гідрологічні, мікробіологічні та біохімічні) формування пелоїдів, 

пропозиції щодо уніфікації термінології і класифікації лікувальних грязей, 

характеризуються їх лікувальні властивості. Висловлюється критичний 

погляд на теорію пелоїдогенеза Л.Я. Яроцького. 
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        Розділ 3. «Об’єкти, матеріали і методи досліджень» містить 

інформацію щодо станцій відбору проб у певних водоймах північного 

узбережжя Азовського моря та прилеглих територій. Загалом на 21 полігоні. 

відібрано та проаналізовано 1785 проб водоростей. Фізико-хімічні 

властивості пелоїдів досліджували на двох модельних полігонах: коси 

Бердянська і Арабатська стрілка. Наводиться досить детальний опис методів 

дослідження водоростей і пелоїдів. Статистична обробка даних проведена з 

використанням програмного забезпечення в Excel 2010 і Statistica 10. На 

нашу думку, не потрібно було характеризувати кожен з 21 полігону, так як 

для більшості з них фізико-географічні особливості, рослинний покрив і 

грунти були схожі. 

         Розділ 4. «Водорості досліджених полігонів у межах північно-

західного узбережжя Азовського моря» 

        Цей розділ є основним у представленій роботі. Дослідник уважно вивчив 

і проаналізував видовий склад водоростей гіпергалійних водойм північного 

Приазов’я. Результатом цієї роботи було складання анотованого списку 

водоростей району дослідження. Вказані характерні риси досліджуваної 

флори, в якій домінують представники синьозелених та діатомових 

водоростей, констатовано, що в цілому вона носить галофільний характер і 

утворена в основному представниками гідрофільних і ґрунтових біотопів та 

їх об’єднувальним компонентом – амфібіальними водоростями. По 

відношенню до солоності, як і слід було очікувати, домінувало полігалінне 

угруповання. В характеристиці виявлених видів водоростей дуже важливим є 

критичний підхід автора в аналізі екологічних особливостей певних видів 

       В той же час цей розділ містить ряд недоречностей. Брак зображення в 

табл. 4.5 (с. 100) не дає можливість перевірити правильність попереднього 

твердження. На с. 104 помилково вказується про сапробність водоростей, 

навпаки, водорості є індикаторами сапробності (органічного забруднення) 

води.. Викликає сумнів правильність ідентифікації Ulothrix zonata – типового 

прісноводного мешканця.. Не досить вдалими є фотографії деяких видів 

водоростей і чомусь bar-лінійка на більшості з них одного розміру. 

Помилковим є ствердження автора про те, ща макроскопічні червоні 

водорості із родів Acrochaetium, Callithamnion, Ceramium, Polysiphonia і 

зелених із роду Ulva є планктоними організмамм, хоча насправді вони є 

виключно бентосними. 

         Розділ 5. «Деструкція водоростевої органічної речовини та її участь 

в утворенні пелоїдів»     

         У розділі детально розглядаються етапи деструкції органічної речовини  

різних груп водоростей  в цілому і окремих її компонентів в залежності від 

рівня солоності водойм, температури води, вмісту кисню, величини рН і Еh. 

Наводяться характерні особливості виділених мікроорганізмів-деструкторів 

при їх розвитку на різних живильних середовищах. Зазначається, що при 

відмиранні синьозелених водоростей формується більш якісний чорний 

полоїд. 
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          Розділ 6. «Фізико-хімічні та санітарно-бактеріологічні 

характеристики пелоїдів під розростаннями ціанопрокаріот та зелених 

водоростей» 

         У цьому розділі наведена порівняльна характеристика фізико-хімічних 

властивостей пелоїдів під розростаннями домінуючих видів водоростей 

Lyngbya aestuarii і Cladophora siwaschensis. Зазначається, що за 

досліджуваними показниками більш якісним є чорний полоїд, який 

формується за участю ціанопрокаріот. Під розростаннями C. siwaschensis 

утворюється сірий менш якісний пелоїд і дещо іншого медичного 

спрямування. Встановлено, що в процесі пелоїдоутворення важливу роль 

відіграють мікроорганізми, які трансформують та консервують продукти 

переробки водоростевої біомаси.. 

          Розділ 7. «Біологічно-активні речовини пелоїдів під бентосними 

розростаннями з різними домінантами» 
          Тут автор розглядає вміст гумусових речовин у складі різних типів 

пелоїдів. Зазначає, що під розростаннями C. siwaschensis вміст цих речовин 

значно вищий, ніж під розростаннями ціанопрокаріот. Проте за вмістом 

основних груп ферментів досліджувані полоїди виявилися бідними і дуже 

бідними. В цілому в чорних полоїдах ці показники були дещо вищими, ніж у 

сірих. Амінокислотний склад (17) цих двох типів пелоїдів виявився 

однаковим, але їх вміст під розростаннями C. siwaschensis був значно 

меншим, ніж у самій біомасі цієї водорості. Це прояв, так званого, ефекту 

«згоряння». Серед ліпідного компоненту водоростей переважали ненасичені 

жирні кислоти, що поліпшує лікувальні властивості пелоїдів. Зазначено, що 

спектр жирних кислот водоростей і пелоїдів під ними багато в чому 

збігається. 

        Розділ 8. «Роль водоростей в утворенні мулових сульфідних 

пелоїдів» 

        Цей розділ присв’ячений критичному перегляду теорії утворення 

мулових сульфідних пелоїдів Л.Я. Яроцького. А.М. Солоненко зазначає, що 

основну роль в утворенні пелоїдів відіграють бентосні водоростево-

бактеріальні мати. а не планктонні організми. Проте виділення цього розділу 

(4 стор.), на нашу думку, було зайвим, а про доповнення існуючої теорії 

пелоїдогенеза можна було б сказати в узагальнені роботи. 

         Висновки роботи в цілому відображають вирішення поставлених задач, 

проте відповіді на частину пункту 2 задач (біомаса планктонних і бентосних 

водоростей) не надано. 

         Список використаних джерел налічує 491 найменування, з них 277 – 

на кирилиці і 214 – на латиниці. Оформлення списку є задовільним, але в 

деяких джерелах (10-12, 38, 85 та ін.) бібліографія неповна.  

          Додатки містять картографічний і ілюстративний матеріали полігонів 

дослідження (додаток А) та фотографічні матеріали щодо бактерій-

деструкторів (додаток Б).  

          Матеріали дисертації опубліковані у 37 наукових працях, з них 1 

монографія (у співавторстві)  і 22 статті у наукових фахових виданнях. З 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


цього переліку 4 статті входять до міжнародних науковометричних баз 

даних. Інші публікації автора – в матеріалах з’їздів і конференцій. Тематика 

публікацій розкриває і висвітлює зміст виконаного дослідження. 

         Автореферат адекватно відображає зміст виконаного дисертаційного 

дослідження. 

         Наукові положення, рекомендації і висновки, сформульовані у 

дисертації, цілком обґрунтовані зібраним, визначеним і проаналізованим 

фактичним матеріалом з флори водоростей гіпергалінних водойм північного 

Приазов’я та дослідженням їх ролі в утворенні мулових сульфідних пелоїдів. 

Отримані результати будуть основою вдосконалення технології створення 

штучних пелоїдів, покращення технології регенерації відпрацьованих 

лікувальних грязей, здійснення моніторингу стану родовищ пелоїдів. 

        Зазначені вище недоліки оформлення дисертації не знижують її наукової 

цінності. Робота викладена державною мовою, досить чітко і оформлена у 

відповідності з вимогами ДАК України. 

         В цілому рецензована дисертаційна робота Солоненка Анатолія 

Миколайовича «Водорості гіпергалійних водойм північно-західного 

узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних 

пелоїдів», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка є закінченим науковим 

дослідженням і за основними результатами (складанні і ілюстрації 

анотованого списку водоростей, критичного перегляду деяких їх видів, 

встановлені ролі окремих груп водоростей в утворенні пелоїдів і їх якості  в 

гіпергалінних водоймах Приазов’я) відповідає вимогам п. 11, 13  «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння звання старшого наукового 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24.07.2013 

р., № 567». Її автор Солоненко А.М. заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. 
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1 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу А.М. Солоненка  

«Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського 

моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів» представленої 

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук  

за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка 

 

Комплексне вивчення водоростей галофільних екосистем та їхньої ролі в 

стабільності цих систем є актуальним завданням сьогодення. Пізнання цього 

різноманіття, його збереження, відтворення і раціональне використання 

рослинних ресурсів України належать також до пріоритетних напрямків 

сучасних наукових досліджень. Разом з цим, встановлення функціональної 

значимості та участі водоростей в загальних процесах деструкції природної 

речовини і, особливо, фіколого-медичного напряму має теоретико-практичне 

спрямування та беззаперечну доцільність виконання. 

 Прибережні морські акваторії, лимани та амфібіальні ділянки 

прибережних водойм, зокрема північно-західного узбережжя Азовського моря, 

зазнають нині, крім господарської діяльності, значного рекреаційного 

навантаження. Незважаючи на наявний обсяг інформації, що накопичений при 

вивченні природних і антропогенно змінених галофільних екосистем, у цій 

галузі бракує відомостей щодо основи продукційного блоку зазначених систем, 

тобто, водоростей – їхнього різноманіття, багатства, продуктивності, 

особливостей фізіолого-біохімічного складу, закономірностей та особливостей 

структурної організації альгоугруповань, а тим паче – бальнелогічної 

специфіки та значимості водоростей і узагальнених відомостей щодо деструкції 

водоростевої органічної речовини та її участі в формуванні пелоїдів. На досить 

низькому рівні представленності та залучення до використання знаходиться 

також практичний аспект досліджень щодо ролі водоростей у процесах 

пелоїдоутворення, розкритті внутрішніх механізмів участі водоростей у цих 

процесах та розробці основи подальших досліджень і моніторингу участі 

водоростей у формуванні органічної речовини пелоїдів, складу БАР тощо. 

Розробці цих питань приділяється значна увага в представленій дисертації і вже 

тому, тематика цієї дисертаційної роботи є актуальною та необхідною. Аналіз 

реалізації обраної дисертантом теми засвідчує, що робота виявилась 

результативною як в науковому, так і в практичному аспектах. 

 Рецензована робота складається з вступу, 8 розділів, висновків і списку 

використаних літературних джерел та 2 додатків, викладена на 347 сторінках 

машинописного тексту, враховуючи 19 таблиць та 56 рисунків (діаграми, 

картосхеми, фотографії). 

 Представлена робота є різнобічною та, навіть, багатогранною. За 

тематикою та науковою проблематикою її можна розглядати як класично 

ботанічну із значним практичним аспектом та розмежувати на декілька 

наукових блоків, які характеризуються специфічними методичними підходами 

в процесі виконання передбачуваних досліджень. У першу чергу, базово-
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грунтовною чи, певною мірою, вихідною є хоролого-таксономічна частина з 

елементами флористико-екологічної характеристики бентософормуючих 

компонентів альгоугруповань, а її друга частина, це – експериментально-

прикладна складова з елементами екофікології, фізіолого-біохімічних аспектів 

різних компонентів альгоугруповань, індикаторності водоростей-бентофітів та 

їхнього практичного використання (медико-фікологічний аспект досліджень).  

 Враховуючи, що альгофлористичне вивчення в районі північно-західної 

узбережжя Азовського моря є недовготривалим та обмеженим за 

таксономічним принципом, то проведення хорологічного дослідження та 

теоретичного узагальнення наявного різноманіття фітобентосу, за нинішньої 

трактовки виду і таксономії водоростей, а також з"ясування наявної специфіки 

цих угруповань водоростей досліджуваного регіону за сучасних екологічних 

умов є, без сумніву, флористичною новизною роботи та її привабливою 

стороною. Разом з цим, реальним здобутком роботи та її реальною новизною є 

встановлення ролі водоростей в процесах пелоїдоутворення в галофільних 

амфібіальних водоймах та допрацювання чи подальшою розробкою теорії 

утворення мулових сульфідних пелоїдів Л.Я. Яроцького (1956), а також – 

вияснення самого механізму та особливостей процесу деструкції органічної 

речовини водоростей за участі різних груп бактерій-деструкторів, вмісту та 

складу органічних речовин пелоїдів (гумус, ферменти, жирні та амінокислоти) 

в залежності від домінантного складу бентосних макроскопічних водоростевих 

розростань. 

Висновки, що наведені в дисертації, навіть ті, які співпадають із раніше 

відомими положеннями при вивченні окремих питань фітобентосу та 

пелоїдоутворення є новими, тому що детального, сучасного та узагальнюючо-

аналітичного матеріалу щодо бентосно-фікологічної складової цьогу регіону 

Приазов’я і механізму зазначеного процесу за теперішнього рівня наукових 

знань, з визначенням сучасних екоструктурних та хоролого-таксономічних і 

пелоїдоформуючих та бальнелогічних характеристик фітобентосу і впливу 

окремих чинників на цей процес, а також фізіолого-біохімічних критеріїв 

практичного використання деяких з них та значимості за нинішніх умов, до цього 

часу не було. Великий обcяг проаналізованого матеріалу, значна частина якого 

здобута самим дисертантом і охоплення при цьому як прибережної складової 

акваторії регіону Азовського моря, так і прибережних ділянок і водойм 

Бердянської коси, гарантують обгрунтованість та достовірність отриманих 

результатів. 

У Вступі (9 стор.) обговорюється актуальність поставленого перед 

дисертантом завдання, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами, мета та завдання досліджень, пов’язані з цим, методологічні питання та 

визначення об’єкту і предмету дослідження, наукова новизна роботи та її 

практична цінність, а також декларація особистого внеску автора, відомості, 

щодо апробації роботи, кількості публікацій та структури дисертації. Разом з 

цим, погоджуючись із прагненням дисертанта актуалізувати в рубриці 

«актуальність» сам напрямок вивчення пелоїдів, необхідно зазначити різко 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

3 

 

виражений надмірний акцент на процес пелоїдоутворення, а не їх складову – 

водорості, яким і присвячена представлена дисертаційна робота. 

Рубрика "Наукова новизна одержаних результатів" потребувала б 

узагальнення та структурної корекції і пріоритетних теоретичних акцентів 

щодо розроблюваних дисертантом пелоїдогенезисних характеристик та 

основних водоростевих угруповань.  

Рубрика "Практичне значення одержаних результатів" націлена на 

гіпотетичну можливість використання отриманих результатів в майбутньому, а 

не дійсно вагомі здобутки в сучасному представленні. Разом з цим, саме перша 

частина рубрики (але як констатуюча) могла б повністю характеризувати 

теоретико-практичну значимість роботи та досягнення її автора, як уже 

встановлені факти та результати. Крім цього, подальше розширене пояснення 

дисертанта, акцентує реальне практичне спрямування цієї ботанічної роботи в 

бальнеологічному та технологічному чи пошуково геологічному напрямках. 

Перший розділ «Водорості як один із факторів процесу утворення 

мулових сульфідних пелоїдів» (15 стор.) аналізує літературу, присвячену 

вивченню водоростей тих водойм, на дні яких відмічені поклади мулових 

сульфідних пелоїдів або є ознаки процесу пелоїдогенезу та узагальнює 

відомості щодо цього процесу. 

Другий розділ «Загальна характеристика пелоїдів та умови їх утворення» 

(28 стор.) висвітлює відомості щодо термінологічної бази роботи, зокрема 

терміну „пелоїд” і сучасні його тлумачення, структури та їхнього складу, 

класифікації та лікувальних властивостей, а також зосереджена увага на 

мулових сульфідних пелоїдах: їх поширенні та характеристиці і аналізу 

поглядів на утворення мулових сульфідних пелоїдів приморського типу 

генезису. За такого представлення було б доречним проаналізувати специфіку 

пелоїдоутворення для глибоководної частини Чорного моря (напр., Шнюков, 

2012; Нікітіна, 2015, тощо) та віддзеркалити особливості дослідженого регіону. 

Логічним завершенням розділу є розгляд теорії утворення мулових 

сульфідних пелоїдів за Л.Я. Яроцьким (Александров, 1956) та здійснення 

критичного аналізу її частини, що стосується участі водоростей у цьому процесі. 

Третій розділ "Об’єкт, матеріали і методи досліджень" (36 стор.) містить 

інформацію щодо об’єктів та матеріалів досліджень, а також загальну 

характеристику та опис полігонів дослідження і залучених методів для цього 

вивчення та висвітлює різноманіття методичних підходів і специфіку 

проведених дослідів, поєднує хорологічні, морфолого-географічні, 

гідробіологічні, ботаніко-математичні, фізіолого-біохімічні та мікробіологічні 

методи вивчення водоростей-бентофітів регіону узбережжя Азовського моря. 

Акцент зроблено на сучасний стан водних об"єктів, їх гідрологію та 

гідрохімічні показники, пов"язані з дією антропогенних чинників та 

відповідними змінами екосистем цих водойм. Значна увага, а інколи навіть з 

надмірною деталізацією, зосереджена на розширеній інформації щодо 

експериментальних досліджень для визначення вмісту біологічно-активних 

речовин, амінокислотного складу білків водоростей, жирних кислот та вітамінів 
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і гумінових речовин, ферментативної активності, а також визначення деструкції 

органічної речовини водоростей і методів мікробіологічних досліджень.  

Загалом, матеріали, географія досліджень та описана методологія за своїм 

обсягом і за використаними методиками цілком достатні для оформлення 

докторської дисертації, яка, в конкретному випадку, виконана на сучасному 

науковому рівні з залученням більш ніж достатнього методичного арсеналу. 

 Четвертий розділ «Водорості досліджених полігонів в межах північно-

західного узбережжя Азовcького моря» (93 стор.) об’єднує 8 підрозділів чи 

субпідрозділів і є вихідним чи базовим рецензованої роботи. Ці складові 

присвячені видовому складу водоростей кожного із полігонів цього регіону 

щодо особливостей флористичного складу, систематичної структури та 

видового різноманіття фітогідробіонтів, їхньої екологічної характеристики, 

кількісної представленості та розподілу за біотопічними групами і ступенем 

галобності, а також характером сапробіологічної та ацидофільної показовості 

водоростей досліджених місцезростань. Разом з цим, дисертант приводить 

анотований список водоростей амфібіальних водойм досліджених полігонів 

північно-західного узбережжя Азовського моря та аналіз угруповань 

водоростей цих полігонів. Такий підхід дав змогу автору зробити коректний 

висновок, щодо загального видового багатства фітогідробіонтів досліджених 

полігонів (123 види водоростей) і специфіки його систематичної структури, 

розподілу фікобентосних угруповань та їхнього стану, які залежать від 

географічних чинників, екологічної специфіки водойм та виявлених видів, 

комбінованого галофітного характеру конкретної альгофлори тощо (с. 93-95). 

Відзначене переважання  гідрофільно-амфібіальної складової опосередковано 

вказує на характер та історію формування покладів мулових сульфідних 

пелоїдів і черговість періодів обводнення та розпріснення і подальшого 

пересихання цих родовищ за умов змінної солоності. Заслуговує на увагу 

детальний порівняльний аналіз водоростевих угруповань досліджених 

полігонів, серед якого дисертант цілеспрямовано та переконливо аргументує 

свої нові погляди на процес пелоїдоутворення в регіоні. Показано, на 

конкретних прикладах значимість бентосних водоростевих угруповань у 

формуванні захисних ціанопрокаріотних матів як умови формування та 

збереження неокислених сульфідних пелоїдів. Це твердження кардинально 

відрізняється від уявлень та положень теорії Л.Я. Яроцького і засвідчує нові 

теоретичні та практичні підходи до аргументації зазначеного процесу, його 

перебігу та особливостей. 

 Разом з цим, за усіх позитивів розділу, необхідно акцентувати увагу на 

недовершеності аналізу видового складу виявлених водоростей досліджених 

полігонів щодо флористичної новизни отриманих результатів, созологічної 

значимості окремих представників та необхідності їх охорони і збереження, а 

також залишаються незрозумілими критерії підбору іллюстративного матерілау 

до наведеного списку видів та необхідність широкоформатних ілюстрацій 

окремих представників ціанопрокаріот (напр., Trichormus propinquus (Setch. et 

N.L. Gardner) Komarek et Anagn., Lyngbya semiplena J.Agardh ex Gomont тощо), 
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що не належать ні до нових регіональних видів, ні до домінантів досліджених 

альгоугруповань, однак рідкісні чи регіонально рідкісні види непроілюстровані 

(Komvophoron breve (N.Carter) Anagn., Borzia sp., Symploca cf. muscorum Gomont 

ex Gomont, Hydrocoleum cf. homoeotrichum Kutz. ex Gomont), а два з останніх 

потребують ще й таксономічного уточнення і уже тому ілюстрації їх є 

необхідними чи були б доречними.  

П"ятий розділ «Деструкція водоростевої органічної речовини та її участь 

в утворенні пелоїдів» (40 стор.) присвячений недостатньо вивченому питанню 

щодо з’ясування причин та швидкості деструкції, що зумовлюють зв’язок 

певного типу угруповання водоростей (на прикладі ціанопрокаріот та зелених 

евкаріотичних водоростей). Цей аналіз є доречним і науково (ботанічно) 

обгрунтованим та логічним за структурою роботи і висвітленням питань 

причин та можливості пелоїдоутворення і типу пелоїду. За результатами 

проведених досліджень встановлено, що процес деструкції органічної речовини 

водоростей відбувається із різною швидкістю та за участю різних груп 

бактерій-деструкторів, залежно від домінантного складу водоростей, а також 

уперше показано суттєві відміни у швидкості деструкції мортмаси зелених 

водоростей і ціанопрокаріот та продемонстровано можливий зв'язок швидкості 

цього процесу з бар'єрною функцією ціанобактеріальних матів в процесі 

пелоїдоутворення.  

 Розділ 6 «Фізико-хімічні та санітарно-бактеріологічні характеристики 

пелоїдів під розростаннями ціанопрокаріот та зелених водоростей» (11 с. ) 

віддзеркалює дещо інший бік взаємопов’язаних питань, а саме їхнього еколого-

гідробіологічного характеру в процесах пелоїдоутворення і специфіки цих 

пелоїдів в залежності від таксономічної приналежності бентосних угруповань 

водоростей. Разом з цим, розділ ілюструє характер та якість різних типів 

пелоїдів (окисленого та неокисленого), їхню кардинальну відмінність та 

специфіку практичного використання, за аналізом фізичних та хімічних 

показників і відповідності критеріям лікувальних грязей. За конкретними 

значеннями параметрів досліджені чорні та сірі пелоїди належать до дуже 

високомінералізованих слабкосульфідних хлоридних магнієво-натрієвих 

пелоїдів приморського типу і характеризуються високою практичною цінністю. 

При цьому, за додатковими показниками, визначені як найцінніші, в 

терапевтичному відношенні, чорні пелоїди з-під ціанопрокаріотичних матів, а 

якість сірих пелоїдів з-під розростань зелених водоростей - значно нижча. 

Загалом, за результатами дисертанта, показано, що обидва типи пелоїдів (чорні 

та сірі, під розростаннями Lyngbya aestuarii та Cladophora siwachensis) за 

фізико-хімічними та санітарно-бактеріологічними показниками відповідають 

критеріям МОЗ, встановленим для лікувальних грязей (за винятком засміче-

ності частками,більшими від 0,25 мм, яка перевищує норматив у сірому пелоїді).  

Розділ 7 «Біологічно-активні речовини пелоїдів під бентосними 

водоростевими розростаннями з різними домінантами» (26 стор.) сформований 

із 4 підрозділів та висвітлює інформацію щодо найважливіших компонентів 

органічної речовини пелоїдів, а саме – гумусових речовин, а також 
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ферментативної активності пелоїдів гіпергалінних водойм досліджених 

полігонів та амінокислотного складу різних бентосних макроскопічних 

розростань і пелоїдів під ними. Окрім цього, розділ містить відомості щодо 

жирнокислотного складу різних бентосних макроскопічних розростань 

водоростей і пелоїдів під ними, як фактору, що визначає лікувальні властивості 

пелоїдів за їхньою антиоксидантною активністю та обумовлену цим складом. 

Дисертантом встановлена структурна близькість пелоїдів досліджених 

полігонів до аналогічних П’ятигорського та Керчинського регіону за вмістом 

гумусових речовин, однак виявлена своєрідність Бердянського регіону і 

показана негативна кореляція вмісту гумінових кислот із значеннями біомаси 

(на прикладі Молочного та Тубальського лиманів). Ці відомості важливі в 

розумінні біологічної активності пелоїдів та їхніх бальнеологічних 

властивостей, а також можливу визначальну роль в функціонуванні 

іонообмінних комплексів в досліджуваних екосистемах. 

 Разом з цим, за результатами аналізу фізіолого-біохімічних показників 

встановлена можливість трансформації жирних кислот в пелоїди та їхню пряму або 

опосередковану трансформацію і зв’язки між пелоїдами і вмістом амінокислот. 

 Розділ 8 "Роль водоростей в утворенні мулових сульфідних пелоїдів"(6 

стор.) не є традиційним для такого роду дисертаційних робіт і альгологічних 

робіт останнього часу загалом. Однак, результати оригінальних досліджень 

засвідчують про широку перспективу використання пелоїдів та ролі водоростей 

і можливості залучення отриманих результатів в бальнеологічній практиці та 

теоретичному підході щодо штучного формування процесу 

пелоїдоформування. Однак, окрім цього, важливим моментом аналітичної 

складової роботи є допрацювання теорії пелоїдоформування Л.Я. Яроцького та 

розробка, практично нових теоретичних та практичних підходів до аргументації 

зазначеного процесу, його перебігу та особливостей. Дисертантом деталізована 

роль водоростевої компоненти в цьому процесі і, практично, пролонгована та 

деталізована попередня форма теорії пелоїдоформування в межах північно-

західного узбережжя Азовcького моря за умов прибережних амфібіальних 

ділянок водойм регіону і теоретичної можливості практичного залучення 

виявленої специфіки цього процесу в узагальненому вигляді та ролі, зокрема, 

ціанопрокаріот як агента, який здійснює функцію природного захисту 

оптимальних умов для формування та збереження мулових сульфідних пелоїдів.  

 Слід зазначити, що матеріали додатків (додаток А: "Картографічні та 

фотографічні матеріали полігонів дослідження" (22 стор. – 86 рис.-фото)), 

носять інформаційно-ілюстративний характер до конкретних місцезростань та 

оселищ водоростей досліджених районів, аналогічно як і додаток Б: 

"Фотографічні матеріали бактерій деструкторів» (4 стор. – 9 рис.) з ілюстрацією 

форми колоній бактерій та самих бактерій на різних живильних середовищах. 

"Висновки" (2 стор.) загалом вірно підсумовують зміст та основні 

результати дисертаційної роботи, проте, представлені в надто розширеному 

варіанті, а інколи потребують додаткового редагування. 
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Автореферат адекватно віддзеркалює матеріали дисертаційної роботи та 

повністю відтворює її зміст.  

Список літератури нараховує 491 найменувань, з яких 277 кириличних та 

214 латиницею. 

 Оцінюючи дисертацію загалом, хотілось би відзначити, що виголошені 

зауваження, які наведені мною у цьому відзиві, не мають принципового 

значення чи впливу на позитивне враження щодо рецензованої роботи, і не 

нівелюють безсумнівних здобутків. Високий ступінь обгрунтованості наукових 

положень, висновків та рекомендацій не викликають сумніву. Загалом, роботу 

слід оцінити позитивно, як завершальну базу конкретного напрямку у справі 

пізнання ролі водоростей та розкритті механізму їхньої участі в процесі 

пелоїдоутворення та деяких аспектів практичного використання водоростей-

бентофітів, а також пізнанні різноманітя цих організмів та їх поширення і 

еколого-біохімічної специфіки. 

Матеріал дисертаційної роботи опублікований в 37 наукових працях, серед 

яких 26 статей у спеціалізованих наукових виданнях із переліку ВАК України. 

Всі ці роботи добре відомі фахівцям в Україні, та за її межами і принесли 

автору відповідний авторитет. Дисертація відповідає "Положенню про порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань України".  

За результатами дослідження опубліковано 37 наукових праць, серед яких 

1 монографія у співавторстві та 28 наукових публікацій (5 – в міжнародних 

наукометричних базах та 22 – у фахових виданнях України). 

Усе зазначене раніше, дозволяє стверджувати, що рецензована робота 

відповідає сучасним вимогам до докторських дисертацій, а її автор Анатолій 

Миколайович Солоненко заслуговує присудження йому наукового ступеня 

доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. 

 

Офіційний опонент: 
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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  

на дисертаційну роботу Солоненка Анатолія Миколайовича  

«Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського 

моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора  біологічних наук зі спеціальності 03.00.5 – 

«ботаніка». 

 

1.Актуальність вибраної теми.  Однією з важливих проблем сьогодення 

є збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів, запаси 

яких завдяки діяльності людини  з  часом вичерпуються, і є, на жаль, практично 

не відновними. До таких ресурсів відносяться  пелоїди - лікувальні грязі, які з 

давніх часів застосовуються як лікарський засіб. Як відомо, в Україні  вже 

давно використовуються мулові сульфідні пелоїди, що видобуваються з 

родовищ, пов’язаних з  солоними водоймами узбережжя Чорного та Азовського 

морів. Пелоїди  утворилися в результаті тривалих біологічних та геологічних 

процесів. Однак роль біологічної складової, в першу чергу, водоростей, як  

продуцентів органічної речовини,  у цих процесах практично не досліджена. 
Відомості щодо видового складу, структури альгоугруповань гіпергалійних 

водойм, де відбуваються процеси пелоїдоутворення, теж дуже малочисельні. В 

той же час інформація такого плану необхідна для пошуку та розробки нових 

родовищ пелоїдів, моніторингу та прогнозу за станом старих і, що дуже 

важливо, розробки технологій виробництва квазіприродних та штучних  пелоїдів. 

Враховуючи вище сказане, актуальність дисертаційної роботи Солоненка А.М. 

не викликає сумнівів. 

 Дисертаційна робота виконана в рамках тем наукових досліджень 

кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

2.Ступінь обгрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих в дисертації. Робота виконана на високому методичному 

рівні з використанням комплексу сучасних ботанічних, біохімічних, 

мікробіологічних та статистичних методів досліджень.  Великий обсяг 

експериментального матеріалу, отриманого на протязі  15 років  (1997–2011) на 

21 полігоні вмежах північно-західного узбережжя Азовського моря, та кількість 

опрацьованих проб  (загалом відібрано та опрацьовано 618 зразків із водних 

біотопів;771 зразок із водно-наземних біотопів та 396 зразків з  наземних 

біотопів) свідчать при надійність отриманих результатів.  Дисертант добре 

обізнаний з сучасною літературою в напрямку досліджуваної проблеми. 

Отримані дані статистично опрацьовані, результати глибоко та всебічно 

проаналізовані, тому обгрунтованість основних наукових положень та 

висновків дисертаційної роботи очевидна та не викликає сумнівів. 

3.Наукова новизна основних наукових положень та висновків, 
сформульованих в дисертації.Дисертантом вперше : 

- виділено основні водоростеві угруповання в межах полігонів 

дослідження північно-західного узбережжя Азовського моря, встановлено їхній 

видовий склад, таксономічну структуру і домінуючий комплекс; 
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- встановлено провідну роль ціанобактеріальних матів в утворенні 

високоякісних мулових сульфідних пелоїдів; 

-  показано, що утворення високоякісних мулових сульфідних пелоїдів 

відбувається в умовах періодичного пересихання гіпергалійних водойм, які 

зумовлюють провідну роль у процесі пелоїдоутворення саме групи 

амфібіальних водоростей-ціанопрокаріот; 

- встановлено, що деструкція мортмаси розростань ціанопрокаріот (за 

інших рівних умов) відбувається приблизно на порядок повільніше, ніж 

розростань водоростей-еукаріот; 

- всебічно досліджені та обгрунтовані механізми пелоїдоутворення за 

участю  біотичних компонентів  – ціанопрокаріот та бактерій  у цьому процесі. 

4. Практичне значення роботи та конкретні шляхи використання 
результатів досліджень. Отримані дисертантом відомості  щодо видового 

складу та  структури  альгоугруповань мулових сульфідних пелоїдів і основних 

механізмів впливу галофільних амфібіальних ціанопрокаріот  на процес 

пелоїдоутворення можуть бути використані для розробки технології виробництва 

квазіприродних та штучних пелоїдів з лікувальними властивостями. Результати 

роботи дисертанта можуть застосовуватися для інтенсифікації пошуку нових 

родовищ високоякісних пелоїдів, моніторингу та прогнозу за станом родовищ, 

розробки рекомендацій щодо підтримання його на належному рівні. 

5. Повнота відображення основних наукових положень і висновків у 

опублікованих наукових працях. Основні положення дисертаційної роботи 

Солоненка А.М. висвітлені у 37 наукових працях, з них в 1 монографії у 

співавторстві та   28 наукових фахових виданнях (з яких  4 в іноземних 

виданнях та виданнях України, які  входять до міжнародних наукометричних 

баз), у наукових виданнях, які не включені до переліку фахових виданьУкраїни 

і входять до міжнародних баз даних -1, в матеріалах і тезах доповідей на 

наукових конференціях - 9. 

6. Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

восьми розділів основної частини, висновків, списку використаних 

літературних джерел (491 найменування, з них 277українською та російською, 

214 іноземними мовами) та двох додатків. Повний обсяг дисертації становить 

347 стор., з них основний текст займає 268 стор. Робота ілюстрована 56 

рисунками (діаграми, картосхеми, фотографії), 19 таблицями даних. 

Вступ написано відповідно до вимог ДАК МОН України. У ньому 

розгорнуто викладена актуальність дисертаційної роботи, сформульовані мета і 

завдання досліджень, вказаний зв'язок дисертації з плановими науковими 

програмами та проектами, розкриті наукова новизна та практичне значення 

одержаних в роботі матеріалів, відображені дані про апробацію результатів 

досліджень, публікації  і структуру дисертаційної роботи, а також вказаний 

особистий внесок здобувача. 

Зауваження: 

1. В назві дисертаційної роботи автор пише гіпергалійні водойми, 

натомість в самій дисертації та авторефераті – як «гіпергалійні», так і 

«гіпергалінні». Враховуючи, що англійською мовою це звучить – hyperhaline, 
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очевидно точніше писати – гіпергалінні водойми, хоча в вітчизняній літературі 

зустрічаються обидва правописи. 

2. Мету роботи бажано було сформулювати більш стисло.  

3. В рубриці Вступу «Методи досліджень» серед методів вказано  

«мікробіологічний».  Натомість в кінці цього ж речення дисертант знову вказує 

«мікробіологічні методи досліджень». 

Розділ 1. Водорості як один із факторів процесу утворення мулових 

сульфідних пелоїдів. У розділі  представлено літературний огляд, присвячений 

вивченню водоростей тих водойм, на дні яких відмічені поклади мулових 

сульфідних пелоїдів. Наразі автор робить висновок про те, що  в цих роботах 

відсутні оцінки можливого зв'язку водоростей із пелоїдогенезом. Хотілося б 

відмітити глибоку обізнанність та ерудицію дисертанта щодо володіння 

літературними даними в напрямку своїх досліджень 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 2. Загальна характеристика пелоїдів та умови їх утворення 

вдало структурований. В ньому детальнота і всебічно розглядається термін  

«пелоїд» і його сучасні тлумачення, структура та склад пелоїдів, їх 

класифікація, лікувальні властивості. В розділі наведено багато інформації про 

мулові сульфідні полоїди, їх поширення та характеристики, погляди на 

утворення мулових сульфідних пелоїдів приморського типу. 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 3. «Об׳єкти, матеріали та методи досліджень викладено досить 

детельно. Вражає  та кількість проб, які відібрав, опрацював та проаналізував 

диссертант(1785) на 21 полігоні досліджуваних водойм та прилеглих до них 

територій протягом  15 років. Позитивним моментом є те, що диссертант 

застосував при виконанні роботи цілий комплекс методів:  це, в першу чергу, 

ботанічні методи (польовий, камеральний, морфологічний, метод культур, 

світлової мікроскопії),  гідрохімічні та біохімічні, а також методи 

мікробіологічних досліджень. Такий комплексний підхід до вирішення 

проблеми якраз і дав можливість диссертанту отримати дуже  вагомі як в 

теоретичному, так і практичному плані результати. 

 Зауваження. 
 Дисертант пише, що  визначення ферментативної активності пелоїдів 

проводилося за описаними В.Г. Мінєєвим схемами та методиками, а в 

авторефераті взагалі відсутня навіть  і ця інформація. Натомість слід було 

більш детально описати ці методи в дисертації,  а в авторефераті  вказати, як   

визначали ферментативну активність пелоїдів. 

4. Водорості досліджених полігонів у межах північно-західного узбережжя 
Азовcького моря є основним в дисертації. Він складається з 3 підрозділів. 

4.1. Видовий склад та екологічні особливості водоростей.   
В підрозділі розглянуто особливості флористичного складу водоростей на 

рівні надвидових таксонів; біотопічні групи, спектр галобності, сапробність  та 

ацидофільність водоростей досліджуваних полігонів гіпергалінних водойм 

північно-західного узбережжя Азовського моря. Дисертантом зроблено висновок 

про збіднений видовий склад водоростей досліджених полігонів порівняно зі 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 
 

звичайними як прісноводними, так і наземними біотопами степової зони 

України. Встановлено, що  за видовим багатством переважають багатоклітинні 

та одноклітинні ціанопрокаріоти. 

Завдяки кропіткому аналізу видового складу водоростей за біотопічною 

причетністю (гідрофільні, наземні, амфібіальні)  дисертант переконливо 

показав переважання  в ньому кількості гідрофільно-амфібіальних видів, що 

опосередковано   вказує на те, що в процесі довготривалого  утворення покладів 

мулових сульфідних пелоїдів періоди обводнення родовищ чергувались з їх 

пересиханням. Дисертантом встановлено цікаві дані про те, що більшість видів 

ціанопрокаріот провідних родин має слизові піхви чи обгортки, які складаються 

з гідрофільних колоїдних полісахаридів і здатні швидко поглинати й 

утримувати велику кількість води. Така адаптивна риса дає змогу, з одного 

боку, витримувати посушливі сезони року, з іншого – протидіяти 

фізіологічному водному дефіциту, зумовленому високою концентрацією солі. 

Виконаний дисертантом детальний аналіз видового складу водоростей по 

відношенню до фактора солоності на основі Венеціанської системи дав змогу 

зробити важливий висновок про переважання на досліджених полігонах 

водоростей, що здатні розвиватися вдосить широкому діапазоні солоності. Ці 

дані автора узгоджується з даними  аналізу біотопічної причетності, які 

показали, що  утворення мулових сульфідних пелоїдів відбувається в умовах 

змінної солоності, а наявність як облігатно прісноводних, так і облігатно 

ультрагалінних видів може свідчити про чергування фаз розпріснення та 

періодичного пересихання водойм, де відбувається пелоїдоутворення. 

Дуже важливими, з нашої точки зору, є результати досліджень дисертанта, 

представлені в рубриці Сапробність водоростей досліджених місцеіснувань. 

Встановлено, що за індексом сапробності більшість водойм полігонів є 

олігосапробними та бета-мезосапробними, тобто чистими та помірно чистими. 

Однак високоякісні пелоїди характеризуються відновним середовищем, 

наявністю сірководню та гідротроїліту, підвищеним вмістом різноманітних 

органічних речовин. Дисертант розкриває причину цього парадоксу при аналізі  

структури альгоугруповань  і робить цілком логічний висновок про те, що він 

пов'язаний з бар'єрною функцією бентосних макроскопічних розростань 

ціанопрокаріот, і провідна роль в утворенні мулових сульфідних пелоїдів 

належить саме бентосним, а не планктонним водоростям, як це стверджували 

інші дослідники. 

В результаті аналізу  повного списку водоростей, виявлених на полігонах 

дослідження, дисертантом виявлено, що з індикаторів рН середовища 

переважають алкаліфіли. Це дало йому  змогу зробити висновок про те, що що 

мулові сульфідні пелоїди формуються у водоймах із слабколужною реакцією 

середовища за рахунок представників алкаліфільної групи водоростей, які 

вкривають дно водойм щільним шаром, створюючи анаеробні умови, при яких 

відбуваються відновлювальні процеси з утворенням сірководню. 

4.2. Анотований список водоростей гіпергалійних водойм досліджених 
полігонів північно-західного узбережжя Азовського моря. Хоча списки 

видів часто наводять в додатках, на наш погляд  доцілість представлення  його 
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в дисертації визначається  тим, що  що автор наводить дані  щодо біотопічної 

причетності за оригінальними та літературними даними (гідрофільний, 

наземний або амфібіальний), діапазону солоності (у відповідності з 

Венеціанською шкалою), рН (за оригінальними даними), відношення до певної 

групи сапробності та в дужках - примітки щодо розбіжностей оригінальних 

даних з тими, що наводяться у різних довідкових джерелах, а також великою 

кількістю  фотографій  водоростей. 

4.3. Угруповання водоростей досліджених полігонів. 
При розгляді водоростевих угруповань домінантний підхід був 

деталізований  дисертантом за топологічним принципом. При цьому, назву 

водоростевого угруповання подано за видом-домінантом із вказівкою його 

топологічної прив’язки до певної структурної частини родовища.  Не можна не 

погодитися з дисертантом, такий підхід не є «суворим» з геоботанічного 

погляду, проте він дав  змогу описати просторову організацію водоростевої 

біоти родовища за альгоугрупованнями й виявити зв’язки між водоростевим 

компонентом і типом родовища та характеристикою пелоїду.  

Зауваження 

 1.Дисертант пише назву відділу ціанопрокаріот Cyanoprocaryota через 

літеру «c», хоча зараз прийнято писати Cyanoprokaryota через літеру «k» 

(Komarek, Cyanoprokaryota, 2005). 

 2. В роботі не наведені відомості щодо видів-біондикаторів, які 

планується використовувати у подальших біоіндикаційних дослідженнях 

родовищ пелоїдів.  

Розділ 5.Деструкція водоростевої органічної речовини та її участь в 
утворенні пелоїдів по значимостіє одним з ключових в дисертації. Проведений 

дисертантом порівняльний аналіз деструкції макроскопічних водоростевих 

розростань Cladophora siwaschensis та Lyngbya aestuariі в лабораторних 

експериментах за літніх (25˚С) та середнорічних температур(14˚С) показав, що 

процес деструкції матів ціанопрокаріот відбувається приблизно на порядок 

повільніше, ніж розростань зелених водоростей. Дисертантом виявлено, що 

динаміка втрати біомаси добре узгоджується з динамікою змін чисельності 

функціональних груп бактерій - цукролітичних, протеолітичних та 

ліполітичних. Ціанопрокаріоти характеризуються своєрідністю будови та 

особливим складом полісахаридів, що відображається на низькій доступності 

цих водоростей для деструкції. 

Дисертант вперше встановив, що саме таксономічна причетність 

водоростей-домінантів на рівні відділів є тим чинником, який визначає 

відмінності між чорними та сірими муловими сульфідними пелоїдами, а 

сутність дії цього чинника пов'язана не стільки з продукційними процесами, 

скільки з різним субстратом для мікробної трансформації, яку здійснюють різні 

бактеріальні угруповання, з різною здатністю до консервації продуктів 

мікробної трансформації органічної речовини та збереження цих продуктів від 

окиснення протягом тривалого періоду - як мінімум, від одного вегетаційного 

сезону до наступного. 

Зауваження 
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 1. Підрозділ «Загальні закономірності деструкції водоростевої органічної 

речовини»  по суті є оглядовим (7 стор.) . Його слід було віднести до розділу, що 

стосується огляду літератури. 

 2. На стор. 187 замість    «діссіпотрофні» автор   пише «дисіпотрофні» 

бактерії. 

 3. На рис. 5.2 немає позначення кривих (1 та 2). 

 4.В таблицях  5.1 та 5.2 в одній і ті й же колонці потрібно наводити 

значення показників після коми до одного знаку. 

 Розділ 6. Фізико-хімічні та санітарно-бактеріологічні характеристики  

пелоїдів під розростання ціанопрокаріот та зелених водоростей. Розділ 

невеликий за об׳ємом, але досить інформативний. В ньому дисертант  наводить 

результати визначення  низки фізико-хімічних показників пелоїдів під 

бентосними угрупованнями ціанопрокаріота Lyngbya aestuariі та зеленої 

водорості Cladophora siwaschensis.. На основі аналізу  фізичних (вологість, 

середня густина, теплоємність, опір зсувові) та хімічних (рН, Еh, мінералізація 

грязьового розчину, вміст органічної речовини, вміст сульфідів та гідротроїліту) 

показників він робить дуже важливі в практичному плані заключення про те,  

що: 

- Параметри пелоїдів гіпергалінних водойм цих полігонів загалом відповідають 

нормам для лікувальних грязей; 

- Пелоїди під розростаннями Lyngbya aestuariі за органолептичними 

показниками (забарвлення, пластичність, наявність запаху сірководню, 

відсутність запаху меркаптанів) мають ознаки чорних неокислених мулових 

сульфідних пелоїдів. Пелоїди під Cladophora siwaschensi sза цими ж 

показниками відповідають окисленим сірим муловим сульфідним пелоїдам;. 

 - За результати санітарно-бактеріологічного аналізу (загальне мікробне 

число, титр лактозо позитивних паличок, титр-перфрингенс, кількість КУО, 

патогенного стафілококу та синьогнійної палички) показано, що  обидва типи 

пелоїдів відповідають також нормативним санітарно-бактеріологічними вимогам 

до пелоїдів; 

-  Найбільш цінними в терапевтичному відношенні є чорні пелоїди з-під 

ціанопрокаріотичних матів Lyngbya aestuarii. Якість сірих пелоїдів з-під 

розростань Cladophora siwaschensis значно нижча. 

Зауваження 

  1.Назва таблиці 6.2. «Склад грязьового розчину пелоїдів під різними 

домінантами бентосних водоростевих розростань» не зовсім вдала, бо в ній  

наведено лише  вміст деяких хімічних сполук 

 2. В таблиці 6.3.при першому цитуванні не слід скорочувати видові назви 

бактерій. Є технічніі помилки при написанні одиниці вимірювання (г/КУО), а 

потрібно КУО/г. В примітці слід було розшифрувати скорочення ЗМЧ, 

враховуючи, що списка скорочень в дисертації немає. 

 Розділ 7. Біологічно активні речовини пелоїдів під бентосними 

водоростевими розростаннями з різними домінантами. В цьому розділі 

дисертант наводить важливі  експериментальні дані щодо вмісту гумусових 

речовин, активності низки ферментів (каталаза, уреаза, фосфатаза та 
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дегідрогеназа), складу та вмісту амінокислот і жирних кислот в різних бентосних 

макроскопічних розростаннях ціанопрокаріот та водоростей і пелоїдіах під ними. 

В результаті аналізу цих даних він робить висновок про те, що накопичення 

біологічно активних речовин  (БАВ) у пелоїдах під бентосними 

ціанопрокаріотними і еукаріотними матами різне. Наприклад, під розростаннями 

ціанопрокаріот, на відміну від  пелоїдів під еукаріотами, відбувається акумуляція 

амінокислот. Активність ферментів у  чорних пелоїдах під розростаннями 

ціанопрокаріот є вищою, ніж в сірих під розростаннями водоростей-еукаріот. 

Збільшення частки ненасичених жирних кислот відбувається в сірому 

окисленому пелоїді під розростанням еукаріотичних водоростей, тоді як 

переважання  насичених жирних кислот у пелоїді під ціанопрокаріотичним 

матом. Натомість вміст гумусових речовин у мулових сульфідних пелоїдах 

демонструє досить високу кореляціюз біомасою водоростевих розростань, і не 

демонструє суттєвого зв'язку з систематичним положенням домінантів на рівні 

відділу. Отримані цікаві дани свідчать про доцільність  подальшого поглибеного 

вивчення БАВ пелоїдів різного генезису.  

Зауваження. 

1. Невдала назва  таблиці  7.1 «Груповий склад гумусових речовин пелоїдів…». 

В тексті дисертації мова йде і про склад, і про вміст. Тому доцільно писати  « 

Вміст гумусових речовин та карбону….». 

2. Таблиця 7.4.  також названа невдало «Амінокислотний склад різних 

бентосних розростань водоростей і пелоїдів, %», бо мова  йде не лише про склад, 

але і про  вміст амінокислот. Адже колонки в таблиці 7.4 називаються  

«Водорості, %»,  «Пелоїди, %». Не вказано, що значить цей процент (% від 

загального вмісту амінокислот, чи це % в одиниці  сухої маси ?). 

3. В назві таблиці 7.5  слід писати не накопичення, а вміст амінокислот. Не 

зрозуміло, що автор має на увазі, % від сухої маси, чи процент від загальної 

кількості амінокислот. 

Розділ 8  – заключний називається «Роль водоростей в утворенні 

мулових сульфідних пелоїдів».  Він зовсім невеликий за обсягом (4 сторінки), 

однак вагомий за змістом.У розділі обговорюються зміни та доповнення до 

класичної теорії утворення мулових сульфідних пелоїдів, запропонованої у 60-і 

роки геологом Л.Я. Яроцьким.Завдяки результатам  багаторічних 

спостереженням на протязі  15 років   на 21 погігонах в межах північно-

західного узбережжя Азовського моря, великому масиву натурних та 

експериментальних даних дисертанту без сумнівів вдалось суттєво доповнити 

та розвинути теорію пелоїдоутворення в частині, що стосується водоростей. 

  Висновки диссертанта  базуються на отриманих результатах,  

відповідають всім поставленим завданням, написані чітко та аргументовано. 

Список використаних джерел складений відповідно до вимог ДАК МОН 

України. Він включає 491 найменування, з них 277 українською та російською, 

214 – іноземними мовами).  

 Додатки містять картографічний і ілюстративний матеріали полігонів 

дослідження (додаток А) та фотографічні матеріали щодо бактерій-

деструкторів (додаток Б).  
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  Автореферат адекватно відображає зміст виконаного дисертаційного 

дослідження. 

  Загалом необхідно відзначити, що всі висловлені зауваження до 

дисертаційній роботи Солоненка Анатолія Миколайовича  не применшують її 

достоїнств. Вони носять в основному редакційний і технічний характер.

 Вдале поєднання результатів багаторічних натурних спостережень та  

експериментальних лабораторних даних  і застосування цілого комплексу 

ботанічних, біохімічних та мікробіолологічних методів дало змогу автору 

написати прекрасну дисертаційну роботу, яка повинна, на наш погляд, лягти в 

основу   монографії. 

 7. Висновок. 

Аналіз розглянутих матеріалів (дисертація, автореферат, публікації) з 

урахуванням актуальності теми, новизни основних положень та висновків, а 

також теоретичного і практичного значення, методичного рівня, ступеня 

вірогідності отриманих результатів дозволяють зробити висновок, що 

дисертаційна робота Солоненка Анатолія Миколайовича «Водорості 

гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх 

участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів», представлена на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальностіНевдала 03.00.5 –              

«ботаніка», є завершеним науковим дослідженням. Вона вносить істотний 

вклад в дослідження різноманіття водоростей гіпергалінних водойм, розкриває 

провідну роль ціанопрокаріот у процесі пелоїдоутворення, доповнює та 

уточнює теорію  утворення мулових сульфідних пелоїдів  Л.А. Яроцького 

(1956). Дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку прісудження 

наукових ступенів и прісвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітніка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р №567, а її автор Солоненка Анатолій Миколайович аслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора біологічних наук зі 

спеціальності 03.00. 5 - «ботаніка». 
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