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офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Марченко Оксани Миколаївни «Морфологічна та імуноцитохімічна 

ідентифікація клітин сперми в об'єктах судово-біологічної експертизи», 

що подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.38 

при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю  

03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія  

1. Актуальність обраної теми. 

Дисертаційна робота Марченко Оксани Миколаївни присвячена 

вивченню особливостей морфології  залишків сперматозоїдів, знайдених 

на речових доказах, в різних атмосферних і побутових умовах. Розвиток 

новітніх методів досліджень поряд з створенням стандартів і правил 

діагностики речових доказів в різних умовах є актуальною сферою 

діяльності і обумовлює доцільність подібних досліджень. Від якості 

кожної проведеної експертизи залежить правильність слідчих дій, у 

подальшому - рішення суду. Доля підозрілого цілком і повністю залежить 

від висновку судової експертизи, тому оптимізація умов проведення 

дослідження речових доказів, а саме, встановлення наяйності сперми мають 

етичне і моральне значення. А вивчення впливу умов докілля (змін 

температури, вологості, рН у діапазонах , типових для місця скоєння 

злочину) і вибір більш досконалих методик виявлення сперматозоїдів та їх 

залишків на речових доказах є актуальною науковою проблемою. Реалізація 

цих ідей шляхом експериментальних досліджень, побудови відповідних 

моделей, схем та пошуки закономірностей збереження цілісності клітин 

сперми в тих чи інших умовах надає роботі наукову цінність.  

Рівень розвитку медико-криміналістичних та біологічних %аук, 

зокрема гістології, цитології та біохімії, є основою для вибору способів 

досягнення мети - встановлення наявності слідів сперми на речовому доказі. 

Натомість у випадку руйнування сперматозоїдів морфологічні методи 

недостатні для висновку. Відомо, що у світі з цією метою використовуються 

методика визначення профілю ДНК та візуалізація клітинних структур і 

компонентів через визначення забарвленого продукту ( імуноцитохімічні 

методи), або світіння, завдяки забарвленню флуорохромами, 

хроматографічний    метод.        Методом    імунохроматографічного    аналізу 
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визначають простатоспецифічний антиген, а електрофоретичного аналізу -

фрагменти лактатдегідрогенази, характерні виключно для сперми. 

Натомість, при проведенні судово -біологічної експертизи 

використовуються доказові методи, серед яких найчастіше використовується 

морфологічний метод. Йому вже більше 150 років, але він залишається 

основним в судовій службі України. Виявлення клітин здійснюється при 

забарвлення цитологічних препаратів за Романовським -Гімзою. Звісно, що 

експерт при дослідженні слідів сперми зустрічає певні труднощі в зв'язку з 

тим, що клітини піддаються впливу різних руйнівних факторів , таких як 

ультрафіолетове випромінювання, підвищена вологість, відмінні від  

фізіологічних значень для сперми рН, підвищена чи знижена температура.  

Заслугою автора стало те, що використовуючи фінансово доступні найбільш  

поширені методи, їй вдалося дослідити, наскільки ці фактори пошкоджують 

клітини сперми та перешкоджають їх виявленню. 
J
 

2.  Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 

Робота виконана в рамках науково -дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Дослідження механізмів 
функціонування органів травного тракту та розробка метод ів їх 

корекції» (№ держреєстрації 0106U005755), тема № 11БФ036-01.  

Метою представленої на захист роботи стало дослідження впливу 

основних факторів довкілля на збереження клітин сперми на моделях 
об'єктів судово-біологічної експертизи. Мета зазначена чітко, лаконічно і 

відповідає суті роботи. 
Відповідно до мети були поставленні завдання : 

1. Встановити характер кількісних та морфологічних змін клітин сперми  

у моделях речових доказів в залежності від змін температури довкілля.  

2. Дослідити вплив вологості середовища зберігання речових доказів на 

зміни морфології і цілісності сперматозоїдів в них. 

3. З'ясувати залежність цілісності клітин сперми від рН середовища, в 

якому перебувають моделі речових доказів. 

4. Вивчити  вплив  сторонніх  речовин,  поширених  на  місцях  скоєння  

злочину, на морфологічну цілісність сперматозоїдів з урахуванням різних 

температурних режимів, відносної вологості середовища інкубації т& рН 

носія. 

5. Скласти науково обгрунтовану схему судово-експертного дослідження 

речових доказів на наявність клітин сперми з урахуванням різних умов  
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перебування   та   наступного   зберігання   зразків   при   проведенні   судово -

біологічних експертиз. 

3. Ступінь   обґрунтованості   основних   положень,   висновків   та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Основні положення та висновки дисертації обґрунтовані достатньою 

кількістю якісно проведених досліджень. Автором дисертації чітко окреслені 

мета та завдання дослідження, які логічно взаємопов'язані з результатами 

досліджень, науковою новизною і висновками дисертації. Результати  

досліджень отримані автором особисто. j 

Дисертаційна робота Марченко Оксани є оригінальною науковою 

працею, яка виконана на належних методичному та теоретичному рівнях. 

Робота має послідовну та логічну структуру і є комплексним та завершеним 

науковим дослідженням. Зміст роботи та її  професійна направленість 

свідчать про те, що робота написана фахівцем своєї справи, який чітко бачить 

наявні проблеми і крок за кроком вирішує їх, запроваджуючи схему 

дослідження для своїх колег, які працюють в слідчій службі, тим самим 

полегшуючи їм процедуру виявлення залишків клітин сперми на одязі 

злочинця. 

Викладене вище свідчить про обґрунтованість наукових положень і 

висновків, що викладені у дисертаційній роботі Марченко О.М. 

4. Достовірність  основних  наукових  положень,  висновків  та  

практичних     рекомендацій,     проведених     наукових    досліджень     та 

одержаних результатів. 

Сформульовані Марченко Оксаною основні наукові положення та 

висновки ґрунтуються на використанні адекватних щодо поставлених 

завдань методів, зокрема, морфологічному і імуноцитохімічному методу 

оцінки клітин і статистичної обробки даних. Перераховане вище дозволяє 

оцінити одержані результати, основні наукові положення та висновки 

досліджень, проведених Марченко Оксаною Миколаївною, як достовірні.  

5. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних 

результатів. 

Автором встановлено закономірності збереження клітин сперми на 

моделях речових доказів залежно від дії комплексу основних факторів 

довкілля (температури, відносної вологості, рН середовища). Показано, що за 

кислих значень рН збереження клітин сперми є тривалішим порівняно із  
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лужними (7-21 доба проти 1-7 доби). При цьому при зростанні температури 

збільшується різниця у термінах збереження цілісності клітин при кислих і 

лужних значеннях рН носія. Екстремальні значення рН спричиняють різке 

зниження термінів збереження цілісності клітин. З'ясовано, що підвищена 

вологість сприяє зменшенню тривалості збереження цілих клітин сперми за 

усіх значень рН. У більшості випадків оптимальними для тривалого  

збереження цілісності клітин сперми є умови, максимально наближені до 

фізіологічних. При цьому пригнічення розвитку бактерійної флори внаслідок 

зниженої температури чи закиснення середовища забезпечує відносну 

стабільність сперматозоїдів у моделях речових доказів. 
J
 

6. Практичне значення одержаних результатів. 

Одержані Марченко Оксаною результати поглиблюють теоретичні і 

практичні уявлення щодо оцінки залишків сперми на речових доказах
1
 при 

різних умовах їх збереження. Автор пропонує розроблену ним схему судово - 

експертного дослідження на наявність клітин сперми на речових доказах з 

урахуванням різних умов перебування та наступного зберігання останніх при 

проведенні судово-біологічних експертиз. -і 

7. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та  

практичних рекомендацій і опублікованих працях та в авторефераті. 

Основні наукові положення дисертаційного дослідження повністю 

викладені у представлених публікаціях та обговорені на наукових зібраннях. 

Зміст автореферату повністю відповідає матеріалам дисертаційної роботи, 

де автором чітко, послідовно у лаконічній формі викладені основні  

положення, висновки та одержані результати дослідження. Автореферат 

дисертації оформлений згідно вимог ДАК України.  

За матеріалами дисертації  опубліковано 8 робіт, з них 5 статей у 

фахових наукових виданнях та 3 тез у матеріалах наукових форумів. 

7.       Структура дисертації  

Дисертаційна робота Оксани Марченко складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів дослідження з їх 

обговоренням, узагальнення, списку використаних літературних джерел. 

Робота викладена на 116 сторінках друкованого тексту, проілюстрована 56 

рисунками та 14 таблицями. Список цитованих джерел включає 

найменування. 

Дисертація виконана державною мовою, якою автор володіє досконало. 

Стиль дисертації відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць 

такого рівня, а також відзначається логічністю, послідовністю, системністю,  
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обґрунтованістю. Структура дисертації цілком узгоджується з її назвою, 

метою і завданнями дослідження. Зміст та результати роботи відповідають 

паспорту спеціальності 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія.  

Огляд є аналітичним. В ньому розкриті проблеми сьогодення у судовій 

експертизи, показаний історичний шлях у визнанні речових доказів, 

окреслене основне коло проблем, які на сьогодні стоять перед експертом в 

разі пошкодження клітин сперми і неможливості при мікроскопічному 

дослідженні визначити наявність залишків сперматозоїдів на одязі злочинця, 

описані недоліки і позитивні сторони різних методів виявлення залишків 

клітин сперми, вказані традиційні і найсучасніші методи,^ які 

використовуються у світі. Разом з тим, представлена переконлива 

аргументація щодо використання автором вказаних в роботі методів, як 

надійних і водночас фінансово незатратних. В огляді літератури надано 

логічний та структурований аналіз сучасних наукових публікацій із 

досліджуваної проблеми. 

У розділі «Матеріали і методи» надано достойне місце класичним 

методам цитологічних досліджень. 

У розділах результатів власних досліджень логічно, структурдвано 

викладені отримані дисертантом результати. Наявність рисунків і 

мікрофотографій надає роботі переконливий характер. Мікрофотографіям з 

цитологічних препаратів притаманна висока якість, вони в повній мірі 

віддзеркалюють морфологічні зміни клітин сперми у разі дії тих чи інших 

чинників. 

Кожен з підрозділів описує модель, яка допомогає відтворити картину 

перебування сперми у різних атмосферних умовах і під дією різних 

факторів, які могли надати руйнівної дії  клітинам і супроводжуються 

таблицями і графіками. Незважаючи на складний і багатогранний дизайн 

експериментів, робота сприймається легко і зрозуміло. Логічне завершення 

кожного підрозділу і перехід до наступного створює відчуття цілісності.  

У розділі узагальнення результатів досліджень дисертант обговорює 

можливу негативну дію досліджуваних речовин, вологості, рН на об'єкт 

досліджень і пояснює, спираючись на закони фізіології і патофізіології, 

причини збереження чи пошкодження клітин, які піддані дослідженню у 

кожному наведеному випадку. Натомість не слід було, на мій погляд, 

перевантажувати розділ численними графіками, які можна було перенести у 

Додатки. Разом з тим, більше уваги слід було приділити роботам вітчизняних 

і зарубіжних авторів, які займаються проблемою оцінки стану збереження чи 

пошкодження тих чи інших клітин під дією стресових факторів і зробити 

порівняльний аналіз своїх та їх результатів . 
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Таким чином, експериментальні дані, представлені у роботі, отримані 

автором самостійно, їх статистична обробка свідчить про високу вірогідність 

результатів, а висновки, які сформульовано на її  основі, не викликають  

сумнівів і відповідають задачам. 
 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення 

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Марченко Оксани, слід 

зазначити, що серйозних недоліків, які ставлять під сумнів отримані 

дисертантом висновки, дана робота не містить, але є деякі питання 

дискусійного характеру. 

1. Поясніть,  яким  чином     підвищена  вологість  сприяє  зменшенню 

тривалості збереження цілих клітин сперми за усіх значень рН? 

2. Чи  використовується  запропонована Вами  схема досліджень  для  

виявлення прямих доказів злочину? 

3. Поясніть   основні    фізичні   та   хімічні   фактори,   які   сприяють  

довготривалому збереженню клітин на речових доказах? і 

4. В описаних Вами методах, які використовуються у світі, особливу 

роль приділяється молекулярному методу. У разі його застосування, що Ви 

можете  сказати  про  визначення  наявності  залишків  сперми  на речових 

доказах, які речовини можуть виступити інгібіторами ПЛР і яким чдном  

можна зменшити вплив таких інгібіторів?  

Викладені зауваження та запитання не носять принципового характеру 

та не знижують позитивну оцінку дисертації в цілому, а також розроблених 

автором наукових положень, висновків та одержаних результатів досліджень. 

Висновок 

Дисертаційна робота Марченко Оксана Миколаївна «Морфологічна та   

імуноімуноцитохімічна ідентифікація клітин сперми в об'єктах судово-

біологічної експертизи», є завершеним, оригінальним, самостійним науковим 

дослідженням, що висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне та 

практичне значення. За рівнем наукової новизни подані у дисертаційній 
}  

роботі результати відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тема роботи,  об'єкт та предмет 

дослідження, її зміст, а також положення та висновки відповідають паспорту 

спеціальності 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія. У 
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7  

дисертаційній роботі містяться раніше не захищені наукові положення. 

Таким чином, на підставі аналізу дисертації  Марченко Оксани 

Миколаївни, автореферату дисертації, публікацій дисертанта у фахових 

наукових виданнях можна зробити висновок про те, що дисертаційна робота 

виконана на належному теоретичному і методичному рівні, відповідає 

вимогам щодо дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук, зокрема пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567, а автор дисертації - Марченко Оксана Миколаївна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.  
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ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Марченко Оксани Миколаївни 

«Морфологічна та імуноцитохімічна ідентифікація клітин сперми в 

об'єктах судово-біологічної експертизи», 

що подається на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія  

Актуальність обраної теми дисертації. Після скоєння злочину, з 

метою уникнення покарання, речові докази, які містять сліди сперми, можуть 

прагнути знищити за допомогою сторонніх речовин, зокр ема миючих 

засобів. Окрім того, на збереження морфології статевих клітин, впливають 

умови оточуючого середовища та час. Тому, важливою складовою в 

доказовій роботі працівників судово-біологічної експертизи є вибір методу 

ідентифікації сперматозоїдів, в залежності від зазначених умов. 

Методики, які застосовують на даний час у цій галузі, потребують 

постійного вдосконалення. Автор з'ясувала, що використання 

імуноцитохімічної реакції з антитілами до протаміну 1 людини, дозволить 

виявляти сперматозоїди навіть на 21 день після скоєння злочину, коли 

застосування морфологічних методів є абсолютно недоцільним. Тому, 

рецензована робота має не лише фундаментальне, але й практичне значення. 

Поданий до захисту експериментальний матеріал дисертаційної роботи 

Марченко Оксани Миколаївни є актуальним і своєчасним, а проведені 

дисертантом дослідження дають змогу судмедекспертам вибрати 

оптимальний метод ідентифікації  статевих клітин на об'єкті-носії. 

Запропонована автором схема почерговості використання морфологічної та 

імуноцитохімічної ідентифікації статевих клітин (в залежності від давності 

скоєння злочину та зовнішніх умов), дозволить судмедекспертам робити 

вірогідні висновки щодо наявності слідів сперми на речових доказах. 
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2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.  Дисертаційну  роботу   виконано  в  межах  науково-дослідної 

роботи   Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка 

"Дослідження   механізмів   функціонування   органів   травного   тракту   та 

розробка методів їх корекції (№ ДР 0106U005755), тема № 11БФ036-01", а 

здобувач є співвиконавцем зазначеної вище теми. 

3. Наукова   новизна  дослідження   і   науково-практична   цінність 

роботи. У дисертаційній роботі О. М. Марченко висвітлила наслідки дії двох 

основних чинників на збереження структури сперматозоїдів. Зокрема, вплив  

факторів оточуючого середовища (температури, рН, вологості) та сторонніх  

речовин, які найчастіше зустрічаються на місці скоєння злочину. 

Дисертант дослідила морфологічні зміни цілісності сперматозоїдів у 

штучно змодельованих умовах різних пір року. Зокрема, вона ідентифікувала 

морфологічні зміни статевих клітин за різних умов: літа (+25 °С і відносній 

вологості 5 0 %  і 75%), міжсезоння (+10 °С і відносній вологості 60%) та 

зими (-15 °С і відносній вологості 11 %). Автором було проведено також 

оцінку впливу сторонніх речовин, які найчастіше зустрічаються на місці 

скоєння злочину, щодо збереження морфологічної цілісності сперматозоїдів. 

У своїй дисертаційній роботі Оксана Миколаївна дослідила вплив на статеві 

клітини 3 % лимонної кислоти (рН 3,0), 5 % розчину соди (рН 8,0), 5 % 

розчину прального порошку «Лотос М» (рН 9,0), 5 % розчину 

господарського мила (рН 10,0), а також напою Coca-Cola (рН 4,0) та 

вагінальних виділень, отриманих від здорових донорів (рН 5,0) за різних 

температурних режимів, вологості та рН носія. Отримані результати 

порівнювала із даними, які досліджували за різних рН, що забезпечували 

відповідним буферними розчинами: цитратним (3,0; 4,0), фосфатним (5,0; 

8,0) та боратним (9,0; 10,0) на збереження морфологічної цілісності 

сперматозоїдів. Проведені дослідження дозволили комплексно оцінити вплив 
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факторів довкілля на морфологію статевих клітин в динаміці, а саме на 1,2, 

3,7, 14 та 21 добу. 

Другий напрямок представленої роботи - прикладний. Він полягає у 

розробленні схеми-алгоритму застосування морфологічного та 

імуноцитохімічного методів ідентифікації біологічного матеріалу. Автором 

було доведено, що на пізніх термінах після скоєння злочину, використання 

методу імуноцитохімії  дозволить судмедекспертам робити вірогідні 

висновки щодо наявності слідів сперми на речових доказах. 

Завдяки такому комплексному підходу дисертанту вдалося розробити 

схему-алгоритм почерговості застосування морфологічного та 

імуноцитохімічного методів ідентифікації сперматозоїдів у об'єктах судово-

біологічної експертизи. Керуючись даною схемою, судмедексперт зможе 

обрати оптимальний метод ідентифікації статевих клітин, в залежності від 

значень температури, вологості та рН середовища (у якому зберігався об'єкт-

носій) і часу після скоєння злочину. 

4. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків 

та рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертація викладена на 

116 сторінках друкованого тексту і складається з наступних розділів: вступ,  

огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати досліджень та їх 

обговорення, узагальнення, висновків і списку використаних джерел (156 

посилань, з яких   127 - кирилицею). Бібліографічний опис використаних  

джерел оформлений, в основному, згідно з чинним стандартом. Цифрові дані 

статистично    обраховані,    що   дозволяє    вважати    виконані   дослідження 

достовірними. Результати досліджень викладені послідовно та логічно, на  

основі яких автором зроблено 7 висновків, які є конкретними і базуються на 

одержаних експериментальних даних. 

5. Повнота    викладу    матеріалів    в    опублікованих    працях    і 

авторефераті. За результатами роботи опубліковано 8 наукових робіт: 5 
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диагностика Восточная Европа). Робота пройшла достатню апробацію на  

засіданнях       Всеукраїнських       і       Міжнародних       науково-практичних 

конференціях. 

6. Структура дисертації. Недоліки дисертації та автореферату щодо 

їх змісту та оформлення. 

Виклад матеріалу в дисертації та авторефераті послідовний і логічний, 

написаний українською мовою, структурно відповідає існуючим вимогам. 

Автореферат у стислій та конкретній формі дає повну уяву про зміст та 

основні положення дисертації. 

У вступі Марченко О. М. обгрунтувала актуальність проведеного 

дослідження та поставила чітку мету, для досягнення якої розробила 5 

основних завдань. Серед них варто відзначити п'яте, суть якого в розробці 

науково-обґрунтованої схеми судово -експертного дослідження речових 

доказів на наявність клітин сперми з урахуванням різних умов перебування та 

наступного зберігання зразків при проведенні судово-біологічних експертиз. 

Згідно даної розробки, результати цитологічних досліджень можуть бути 

використані при проведенні судової експертизи та введені у навчальні 

програми підвищення кваліфікації судових експертів. 

Під час виконання дисертаційної роботи дисертантка використала 

цитологічні (ідентифікація сперматозоїдів у мазках сперми, пофарбованих за 

методом Романовського-Гімзи), імуцитохімічні (антитіла до Protamine I (N-

14)) та статистичні методи дослідження, що відповідають спеціальності 

"цитологія, клітинна біологія, гістологія". 

Розділ 1 присвячений огляду літератури. Дисертанткою здійснено 

глибокий патентно-інформаційний пошук. Аналіз джерел літератури 

проведено кваліфіковано і критично, виокремлено основні питання, які 

потребують уточнення та подальшої розробки. Розділ побудований логічно, 

читається і сприймається легко. Він включає три підрозділи, у яких описана 

загальна   морфологічна   характеристика   клітин   сперми;   охарактеризовано 

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/


показники еякуляту в нормі та при патологічних станах, відповідно до 

критеріїв ВООЗ, а також детально охарактеризовано сперматозоїди, як об'єкт 

дослідження в судовій медицині. 

У другому розділі дисертації детально описані матеріал та методи 

дослідження, які повністю адекватні поставленим завданням. їх використання 

дало змогу одержати цілісну уяву щодо можливості ідентифікації  

сперматозоїдів у залежності від умов оточуючого середовища та тривалості 

зберігання об'єкту досліджень. Отримані результати представлені та 

підкріплені статистичним аналізом, на основі якого в роботі побудовано 

таблиці, рисунки, які обґрунтовують описані в дисертаційній роботі 

положення і висновки. 

Основна частина дисертаційного дослідження викладена у трьох 

розділах: у першому з них описано результати досліджень щодо збереження 

сперматозоїдів за різних температурних умов, відносної вологості та рН 

середовища; у другому - досліджено вплив сторонніх речовин на збереження 

сперматозоїдів за різних температурних умов та вологості; а у третьому -

дисертантка узагальнила отримані дані. Зміст і форма викладу зазначених 

розділів засвідчують вміння Марченко О. М. критично оцінювати одержані 

результати, а також високу ерудицію здобувача. 

Отримані дані проведених експериментів, які детально обговорено в 

матеріалах розділу дисертаційної роботи "Результати досліджень", автор 

узагальнила конкретними й аргументованими висновками. їх зміст вказує на 

доцільність втілення рекомендованих судмедекспертам прийомів і заходів у 

практичну роботу відділень бюро судово-медичної експертизи. Згідно 

результатів досліджень Оксана Миколаївна зробила 7 висновків. Вони є 

достатньо конкретними, науково-обґрунтованими та логічно випливають з 

поставлених завдань та отриманих результатів. 
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З огляду на вище сказане дисертаційна робота Марченко О. М. 

заслуговує загальної позитивної оцінки, однак до дисертанта є декілька 

зауважень, запитань і побажань. 

1. Помилки редакційного характеру. Такі слова і словосполучення, 

як "на строк", "Папаниколау", "внутріклітинних" мають російську кальку. їх 

слід замінити на: "терміном", "Папаніколау", "внутрішньоклітинних"; кислих  

і лужних значень - на рН кислого чи лужного середовища і т. д. 

У підписах до рисунків 4.8 і 4.21 не вказано величину M±SD. На рис. 

4.21 також не зазначені назви осей координат (х та у). Цифровий матеріал 

таблиці 3.3 "розірвано", вона розміщена на двох сторінках. На ст. 93 є два 

абзаци, текст яких повторений. В авторефераті дисертант наводить прізвища 

авторів цитованих робіт без ініціалів (ст. 1, 5, 6...). 

2. Зауваження до об'єкту досліджень. Доцільніше було б зробити 

наголос   на   методичних   особливостях   ідентифікації   сперматозоїдів   при 

проведенні судово-біологічної експертизи. 

3. Зауваження до умов і методики досліджень. 

а. Експериментальні дослідження проводили за різних зовнішніх умов. 

Температурний     режим     забезпечували     за    допомогою    термостату    та 

морозильної   камери.   А   яким   чином   підтримували   відповідну   вологість 

оточуючого середовища? 

б. Для екстракції сперми з марлевих серветок використовували аміак. Чи 

дія  даної   речовини   не   могла   призвести   до   травмування   і   руйнування 

сперматозоїдів?  Чи  не  доцільніше  було  б  використати  інші  екстрагуючі 

речовини, зокрема такі, у яких рН є близьким до фізіологічного рН сперми? 
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в. Контрольна   група   містила   еякуляти   здорових   чоловіків,   яким 

притаманні певні параметри: рН 7,2, концентрація спематозоїдів >2010
6
/мл і 

т.д. За якими критеріями відбирали еякуляти в дослідні групи? 

г. Проаналізувавши величину кількості сперматозоїдів у контрольній  

групі на 1 добу за різних умов інкубації, ми бачимо значне коливання даних, а 

саме:   4000±1080   (табл.   3.2)   -   160000±19700   (табл.   3.1)   -   30108Ш7540 

(табл. 3.3).    Можливо,    доцільніше    було    б    дані    таблиць    виразити    не 

абсолютними, а відносними  величинами? Не зовсім  зрозумілими є також  

вказані величини. 

. 

4. Побажання. Наведені в авторефераті дані табл. 9 доцільніше було б 

зобразити графічно, у вигляді алгоритму: вибір судмедекспертом методу 

ідентифікації статевих клітин, в залежності від того, в яких оточуючих 

умовах перебував речовий доказ. 

Отже, автор з'ясувала, що довкілля є визначальним фактором впливу на 

збереження цілісності статевих клітин. Сперматозоїди краще зберігаються в 

умовах міжсезоння та при низькій вологості. Одним з визначальних чинників, 

на думку дисертанта, є інтенсивність розмноження мікроорганізмів. Щоб 

підтвердити чи заперечити дану гіпотезу цікаво було б проаналізувати 

концентрацію та види мікроорганізмів у динаміці експерименту. 

Як видно із наведених вище зауважень, переважна більшість з них має 

редакційний або рекомендаційний характер і тому суттєво не впливає на 

основний зміст дисертаційної роботи Марченко О. М. і зроблені нею 

висновки. 

7. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота Марченко Оксани Миколаївни "Морфологічна та імуноцитохімічна 

ідентифікація клітин сперми в об'єктах судово-біологічної експертизи" є 

актуальною та виконана на сучасному методичному рівні. Результати 

проведених       експериментів       автор       узагальнила       висновками       й 
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рекомендованими практичними прийомами і заходами, які допоможуть у 

об'єктивній ідентифікації слідів злочину на об'єктах судово -медичної 

експертизи. Проведеним аналізом  і зробленими висновками робота 

відповідає п.11  «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 - цитологія, 

клітинна біологія, гістологія та позитивної оцінки членів Вченої ради. 
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