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Актуальність обраної теми дисертації 

Лише за останні два десятиліття було встановлено, що внутрішні 

тканини рослинного організму колонізовані симбіотичними 

мікроорганізмами, у т.ч. бактеріями. Незважаючи на інтенсивні дослідження 

рослинно-ендофітних асоціацій, особливості складу ендофітних мікробних 

угруповань для багатьох сільськогосподарських рослин та механізми, які 

використовують рослинні ендофітні бактерії для пом'якшення негативного 

впливу екологічних стресорів, залишаються неясними. Висловлюються 

припущення щодо формування рослиною-господарем специфічної ніші для 

максимально ефективних мікробних партнерів, які можуть збільшити 

поглинання поживних речовин і сприяти росту рослини, індукують стійкість 

проти патогенів і травоїдних комах, а також підвищують стійкість до низьких 

температур, важких металів, забруднення хімікатами та інших абіотичних 

факторів. Актуальними питаннями у науковому напрямку, присвяченому 

дослідженню рослинно-ендофітних асоціацій, є з'ясування механізмів їх 

впливу на формування і підтримку конститутивного (природного) 

фітоімунітету, а також пошук представників ендофітних угруповань, 

перспективних з точки зору їх використання в агробіотехнології. Високу 

зацікавленість фахівців у галузі мікроекології та сільськогосподарської 

мікробіології викликають ендофітні бактерії насіння рослин, зважаючи на 

існуючу гіпотезу про вертикальну передачу ендосимбіонтів і регуляторну роль 

насіннєвих зернових ендофітів у формуванні ендофітного угруповання 

рослини в цілому. Саме ці питання ввійшли у прелік завдань дисертаційного 

дослідження Аліни Юріївни Пастощук і були успішно реалізовані у ході 

виконання роботи. З огляду на вище зазначене вважаю, що тематика 
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дисертаційної роботи А.Ю. Пастощук характеризується високим ступенем 

актуальності як за теоретичними, так і за практичними аспектами. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана на базі кафедри мікробіології та 

імунології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" 

Київського національного університету імені Тарса Шевченка в рамках 

науково-дослідної роботи за темою: "Вирішення проблемних питань 

різноманітності та стрес-толерантності представників флори та мікробіоти 

України за глобальних змін клімату", № 16KF036-07. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність 

Результати дисертаційного дослідження А.Ю. Пастощук є достовірними 

та об'єктивними. Ґрунтовний аналіз сучасних літературних даних, 

представлений у першому розділі рукопису дисертаційної роботи, включає 

огляд епідеміології та етіології базального бактеріозу пшениці з детальним 

аналізом біологічних властивостей збудника цього захворювання – 

Pseudomonas syringae pv. atrofacіens, розглядом сучасних методів контролю 

збудників бактеріальних хвороб зернових культур. Окрема увага в огляді 

літератури приділена комплексним механізмам імунного захисту рослин від 

фітопатогенних бактерій та ролі ендофітних симбіотичних мікроорганізмів у 

формуванні біотичної стійкості рослин. Узагальнення літературних даних 

дало змогу автору виокремити недосліджені аспекти проблеми, що вивчається, 

і сформулювати мету і завдання власного дослідження. Структура 

дисертаційного дослідження є логічно узгодженою, а його характер – 

комплексним, що засвідчує багатокомпонентна методична стратегія, 

використана авторкою для досягнення поставлених завдань. У роботі 

використано методи класичної мікробіології, молекулярної біології, фізико-

хімічні та біохімічні методи досліджень. Статистична обробка та 

математичний аналіз отриманих результатів проведені з використанням 

сучасних методів, адекватних поставленим завданням. На першому етапі 

дисертаційного дослідження авторкою проведено порівняльне вивчення 

чутливості пшениці різних сортів, запроваджених на території України, щодо 

збудника базального бактеріозу. У цій частині роботи особливо слід 

відзначити включення у дослідження нещодавно зареєстрованого збудника 

цієї патології, біологічні властивості якого лише починають вивчатися - 

Pseudomonas syringae pv. coronafacіens. Виявлені відмінності у характері 

впливу цього мікроорганізму на схожіть і проростання зерна пшениці є 

вкладом авторки у вивчення його біології. Результати цієї частини роботи 

дозволили визначитися з вибором об'єктів дослідження. Результатом 

наступної частини роботи, яка присвячена порівняльній оцінці оксидантно-

антиоксидантного балансу проростків сортів пшениці з різною чутливістю до 

збудника базального бактеріозу, є встановлення залежності одного з 

найважливіших механізмів конститутивного імунного захисту проти 

бактеріальних інфекцій від кількісних і функціональних показників зернового 

ендофітного бактеріального угруповання. Остання частина роботи містить 
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результати всебічного порівняльного аналізу кількісних показників, 

морфолого-культуральних, біохімічних, ріст-стимулювальних та 

антагоністичних властивостей бактеріальних ендофітів зерна пшениці з 

різною чутливістю до збудника базального бактеріозу. Логічним завершенням 

цієї частини є ідентифікація штамів зернових ендофітів, які можуть бути 

перспективними з точки зору їх застосування для контролю досліджуваного 

фітопатогену з одночасним позитивним впливом на фізіологію рослин 

пшениці. Висновки ґрунтуються на значному фактичному матеріалі, 

комплексному статистичному аналізі отриманих даних і не викликають 

сумнівів. 

Варто відмітити, що результати дисертаційної роботи Аліни Юріївни 

Пастощук підтверджуються численними результатами досліджень 

вітчизняних та зарубіжних наукових груп, котрі вивчають властивості 

зернових ендофітних бактерій сільськогосподарських культур, у т.ч. пшениці. 

Зокрема констатації взаємозв 'язку між кількісними і видовими 

характеристиками ендофітних угруповань і стійкістю до бактеріальних хвороб 

різних сортів картоплі присвячений цикл робіт науковців лабораторії 

мікробної екології Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, 

очолюваної Н.О. Козировською. Особливості фітопатогенної дії P. syringae pv. 

coronafacіens у порівнянні з класичним збудником базального бактеріозу 

засвідчено науковцями відділу фітопатогенних бактерій Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, очолюваного  

Л.М. Буценко. Об 'єднаний консорціум мікробіологів Університету Сорбони, 

очолюваних Жоель Дюпон, та групи французьських агробіотехнологів, 

очолюваних Каміль Профізі, у своїх роботах підкреслює перспективність 

пошуку мікроорганізмів для біоконтролю збудників бактеріальних хвороб 

пшениці у складі ендофітних угруповань сортів, що характеризуються 

полірезистентністю до грибних і бактеріальних хвороб (Comby et al., 2018). 

Наявність у складі зернових ендофітів найбільш урожайних сортів пшениці 

симбіотичних бактерій з множинними ріст-стимулювальними властивостями 

засвідчує у своїх нещодавніх роботах, виконаних врамках міжнародного 

проекту, присвяченого пошуку підходів до підвищення врожайності та 

харчової цінності пшениці (CRDF Global Sustainable Approaches for Improving 

Wheat Yield and Nutritional Value) група науковців з Лабораторії Єви 

Скоржинської-Політ Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ 

(Makar et al., 2022). Це узгоджується з основними висновками дисертаційного 

дослідження А.Ю. Пастощук. 

Наукова новизна положень, результатів та висновків дисертаційної 

роботи 

За результатами дисертаційної роботи А.Ю. Пастощук розширено 

існуючі уявлення щодо різноманіття зернових бактеріальних ендофітів озимої 

пшениці з різною стійкістю до збудника базального бактеріозу – домінуючої 

бактеріальної хвороби зернових культур. Уперше проведено паралелі між 

кількісними характеристиками культурабельних ендофітних бактерій зерна та 

їхніми біологічними властивостями з одного боку, та показниками індукованої 
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резистентності проростків пшениці – з іншого, що істотно доповнює існуючі 

на сьогоднішній день дані стосовно механізмів фітоімунітету рослин. 

Важливим аспектом новизни дисертаційного дослідження  

А.Ю. Пастощук слід вважати виявлення у складі ендофітного мікробного 

угруповання зерна пшениці з найвищою стійкістю до збудника базального 

бактеріозу мікроорганізмів, котрі володіють одночасно множинними ріст-

стимулювальними властивостями та антагоністичною активністю проти 

фітопатогенних псевдомонад. Це спостереження є вагомим доказом на 

користь існування тканинних ніш у рослині-хазяїні, сприятливих для 

колонізації максимально ефективними ендосимбіонтами і вимагає додаткових 

досліджень з локалізації виявлених мікроорганізмів у межах зернівки для 

поглибленого аналізу компонентів такої ніші. Крім того, такі представники 

ендофітних симбіотичних угруповань можуть розглядатися в якості тригерів і 

регуляторів формування ендофітної мікробіоти рослини в цілому, що вимагає 

більш глибокого вивчення їх біологічних властивостей, у т.ч. залучених до 

кворум сенсингу. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота А.Ю. Пастощук характеризується як теоретичною, 

так і практичною значимістю. Теоретичне значення для екології 

мікроорганізмів мають характеристика та аналіз властивостей симбіотичних 

ендофітних бактерій унікальної еконіші рослин, зроблені у контексті стійкості 

зерна до збудника базального бактеріозу. 

Практична значимість матеріалів дисертаційної роботи полягає у 

виявленні та ідентифікації ендофітних культурабельних мікроорганізмів, які 

можуть бути використані для створення агробіотехнологічних препаратів для 

біоконтролю збудника базального бактеріозу, з огляду на спрямування 

аграрно-промислового комплексу України на біологізацію 

сільськогосподарського виробництва. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях 

Основні положення та висновки дисертації А.Ю. Пастощук 

доповідалися авторкою на дев 'яти всеукраїнських та міжнародних фахових 

наукових та науково-практичних форумах, а також опубліковані у семи 

фахових періодичних виданнях, у тому числі у виданні, що індексується 

міжнародною наукометричною базою даних Web of Science. Це засвідчує 

визнання результатів дисертаційного дослідження вітчизняною та 

міжнародною фаховою науковою спільнотою.  

Оцінка змісту дисертації 

Дисертація Аліни Юріївни Пастощук викладена на 143 сторінках 

друкованого тексту, має традиційну структуру і складається зі вступу, 

анотації, чотирьох підрозділів огляду літератури, опису матеріалів та методів, 

трьох рубрифікованих розділів результатів власних досліджень, розділу їх 

аналізу та узагальнення, висновків, списку літератури, що налічує 202 

посилання, більшість яких датуються останніми п 'ятьма роками. Опис 
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результатів власних досліджень проілюстровано 17 рисунками та 8 таблицями, 

у тому числі інформативною схематичною репрезентацією узагальнення 

отриманих даних. Структура дисертації повністю відповідає визначеним 

авторкою меті і завданням дослідження. Аналіз тексту дисертації свідчить про 

відсутність порушення вимог академічної доброчесності.  

Анотація містить всю основну інформацію, яка присутня у рукописі 

дисертації. Анотацію та текст рукопису дисертації оформлено відповідно до 

вимог діючого "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 від 12.01.2022 року 

№44. Дисертаційне дослідження А.Ю. Пастощук містить посилання на згадані 

авторкою у тексті джерела інформації у разі цитування ідей, розробок, 

тверджень, відомостей. Авторкою дотримано вимоги норм законодавства про 

авторське право: надано повну і достовірну інформацію про результати 

наукової діяльності, а також використані методики досліджень. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

У процесі ознайомлення з дисертацією у порядку дискусії до авторки 

виникли деякі зауваження і запитання. 

Зауваження: 

1. При описі поширення збудника базального бактеріозу в Україні 

доцільно було б розглянути його поширеність на сусідніх з Україною 

територіях, що є важливим для епідеміологічної ситуації у нашій країні. 

2. У підрозділі огляду літератури, присвяченому індукованій системній 

стійкості рослин, бракує інформації про рецепторні системи, які 

відповідають за взаємодію з молекулярними патернами грамнегативних 

бактерій, що було б слушним з огляду на властивості збудника 

базального бактеріозу. 

3. У методичній частині описи деяких рутинних методичних підходів 

перевантажені зайвими деталями. 

4. Важливим і цікавим доповненням до аналізу отриманих даних міг би 

бути факторний аналіз взаємозв 'язку кількісних та функціональних 

характеристик зернових ендофітних бактерій з показниками схожості 

зерна та його проростання за дії збудника базального бактеріозу. 

 

Запитання: 

1. Чи плануються авторкою дослідження рістстимулювальних та 

антагоністичних властивостей виділених ендофітних бактерій в 

експериментах in planta? 

2. Чому не досліджували антагоністичну активність виділених ендофітних 

бактерій по відношенню до Pseudomonas syringae pv. coronafacіens? 

3. Що відомо авторці про негативні ефекти застосування ендофітних 

мікроорганізмів у складі агробіотехнологічних препаратів? 
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Усі висловлені зауваження не носять принципового характеру, не 

стосуються концепції дисертаційного дослідження і не впливають на його 

загальну позитивну оцінку. 

Загальний висновок та оцінка дисертації 

Дисертаційна робота Пастощук Аліни Юріївни на тему: "Ендофітні 

мікроорганізми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню 

до Рseudomonas syringae" є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 

результати якого забезпечують розв 'язання актуального наукового завдання в 

галузі науки 09 Біологія: виділенню та характеристиці біологічних 

властивостей ендофітних симбіотичних мікроорганізмів зерна пшениці. 

Дисертаційна робота А.Ю. Пастощук відповідає спеціальності 091-

Біологія та вимогам "Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 року 

№44, а її авторка Аліна Юріївна Пастощук заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

 

 

 

Офіційний опонент: 

головний науковий співробітник 

лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 

Інституту сільськогосподарської мікробіології 

та агропромислового виробництва 

НААН України, 

доктор біологічних наук Є.П. Копилов 
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