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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Кочергіної Анастасії Віталіївни 

«Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) Південно-західної частини 

Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

Актуальність теми. В умовах глобальної зміни клімату особливого 

значення набуває проблема збереження біорізноманіття, зокрема 

дослідження таксономічної, екологічної і географічної структури різних 

екологічних груп, компонентів природних екосистем. Біота 

кортикофільних міксоміцетів є маловивченою і проблематичною для 

ідентифікації через мікроскопічні розміри спороношень, швидкий 

життєвий цикл і редукцію діагностично значущих структур. Крім того, на 

території України спеціалізовані дослідження кортикофільних міксоміцетів 

практично не проводились, тому вивчення різноманіття біоти міксоміцетів 

південно-західної частини Середньоруської височини є унікальними для 

визначення і збереження видового різноманіття та субстратної екології цієї 

екологічної групи. Актуальність теми підтверджується також і тим, що 

дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних 

робіт і тематики кафедри зоології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Зважаючи на зазначене, 

дослідження А.В. Кочергіної з метою встановлення видового складу, 

кількісної, хорологічної і таксономічної структури біоти кортикофільних 

міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської височини є 

надзвичай актуальними. 

 

Наукова новизна роботи. Дисертанткою проведені унікальні 

дослідження та вперше ідентифіковано видовий склад і вивчено  
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таксономічну, субстратно-екологічну та хорологічну структуру 

кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської 

височини. А.В. Кочергіна вперше визначила нові й рідкісні види на 

досліджуваній території, а декілька з них є новими для України. 

А.В. Кочергіна провела розширений структурний аналіз біоти міксоміцетів 

на різних видах субстратів і надала їх порівняльну та екстраполяційну 

оцінку.  

 

Достовірність одержаних даних і обґрунтованість основних 

висновків і положень. Дослідження А.В. Кочергіної виконано у 2017–2021 

у межах державної науково-дослідної теми «Вивчення механізмів 

підтримання біорізноманіття на різних рівнях організації біологічних 

систем» (державна реєстрація: №0111U008883), а також у роботі 

використані деякі результати досліджень міксоміцетів України, 2009–2016 

рр. За цей час проаналізовано 20 211 спорокарпів міксоміцетів, одержаних 

шляхом інкубації 358 зразків деревної кори в лабораторних умовах методом 

вологої камери. Зразки кори належали 16 видам деревних рослин і були 

зібрані у дев’яти локалітетах, причому матеріал для аналізу збирали з 

фіксацією географічних координат. Загалом опрацьований матеріал 

зібраний у 105 точках. 

Всі дані щодо збору спорокарпів міксоміцетів, а також лабораторні і 

таксономічні дані були занесені в електронну базу даних, створену в 

системі Microsoft Excel 2016 для статистичного і флористичного аналізу. 

Роботу А.В. Кочергіної вважаю повністю самостійним дослідженням, 

оскільки під час польових робіт нею особисто був зібраний величезний 

обсяг зразків. Дисертантка самостійно визначила видовий склад 

міксоміцетів, провела кількісний і якісний аналіз екологічної і географічної 

структури біоти досліджуваної групи. Зібраний матеріал є 
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репрезентативним, а висновки − відтворюваними. Важливо, що всі зібрані 

зразки кортикофільних міксоміцетів передані до колекції університету. 

 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. За 

результатами проведених досліджень дисертанткою отримані результати 

щодо видового складу кортикофільних міксоміцетів, а також проведений 

аналіз і вивчено таксономічну і екологічну структуру біоти досліджуваних 

видів. Визначені регіонально нові і рідкісні види, а також нові для України 

міксоміцети. Отримані результати можуть бути використані для 

рекомендацій щодо збереження біорізноманіття регіону та обґрунтування 

доцільності збереження та охорони рідкісних видів кортикофільних 

міксоміцетів. Окремі науково-теоретичні положення дисертаційного 

дослідження А. В. Кочергіної використовують у навчальному процесі в 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Отримані зразки міксоміцетів поповнили 

науковий гербарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, 6 розділів, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний 

обсяг праці 164 сторінки, вона також включає 18 рисунків та 10 таблиць. 

Список літератури містить 164 джерела, в тому числі 112 іноземних. 

 

Повнота викладу в опублікованих працях. За матеріалами дисертації 

загалом опубліковано 30 наукових робіт, із них 14 статей, зокрема – 12 у 

журналах, включених до міжнародних науко метричних баз даних (Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus), серед останніх 9 є науковими фаховими 

виданнями України, 3 – періодичними виданням країн ЄС (Німеччина). 

Крім того, результати роботи опубліковані у 1 розділі колективної 

монографії та 15 тезах конференцій. 
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В анотації, що представлена українською і англійською мовами, 

відображені основні положення та суттєві аспекти дисертації. 

 

Характеристика й аналіз окремих розділів дисертації. 

Вступ написано відповідно до вимог. Він містить дані про 

актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів 

та особистий внесок здобувача. 

Розділ 1 Загальна характеристика міксоміцетів (стор. 26−49) 

присвячений загальній характеристиці міксоміцетів і їхньої морфології, 

особливостям морфологічної і таксономічної структури групи, їхньої 

систематики, біології, екології та іншим ознакам. Окремо у розділі наданий 

детальний опис екологічних груп міксоміцетів, з окремою увагою на 

основні властивості групи, а саме особливості їх життєвого циклу розвитку, 

морфологію спороношень, будову і розміри інших діагностично значущих 

структур. У розділі наданий аналіз публікацій щодо історії вивчення 

кортикофільних міксоміцетів і визначені основні сучасні методи 

ідентифікації цієї групи. Надані діапазони толерантності різних груп 

міксоміцетів, параметри субстрату (гігроскопічність, pH, вік дерева, 

температури повітря, висота снігового покриву та інше). 

Зауваження. Іноді в тексті зустрічаються невдалі терміни, як 

наприклад замість «їжа» краще «живлення», замість «розповсюдження» по 

контексті речення краще написати «поширення» тощо. Надання перекладу 

на англійську мову таких українських термінів, як спостереження, зразок 

тощо – не зовсім зрозуміло, оскільки на наш погляд певні структурно-

семантичні розбіжності або повні невідповідності української і англійської 

термінології відсутні. 
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Також в тексті зустрічаються граматичні і пунктуаційні помилки – 

склерофіільні замість склерофільні, спір замість спор, вціломі замість в 

цілому, пропущені лапки у назві тощо.  

 

Розділ 2 Характеристика району дослідження (стор. 49-59) 

присвячений обґрунтуванню програми дослідження, характеристиці 

дослідних об’єктів та методики дослідження, а також аналізу фізико-

географічних, кліматичних умов регіону дослідження та опису флори цього 

регіону.  

Зауваження. У розділі 2.2. як міста збору вказано Дергачівське та 

Золочівське лісництва, а у розділі 2.3 в таблиці 2.1. вже з’являється тільки 

Липецьке лісництво у назві локалітетів. На окремій карті, де позначені 

місця відбору зразків (рис.2.1) вже вказані Липецьке і Золочівське 

лісництва, і далі по тексту Липецьке і Золочевське. 

 

Розділ 3. Матеріал та методи дослідження (стор. 59−63). 

присвячено детальній характеристиці матеріалів і методів проведення 

досліджень (збір матеріалу, морфологічні і молекулярні дослідження, 

аналіз результатів тощо). Обґрунтовано та підібрано матеріали для 

досліджень, використано методики, що повною мірою відповідають меті та 

поставленим завданням. В рамках методології використовувалися 

загальноприйняті робочі методики, наведено також опис видозмінених, 

доповнених та удосконалених методик, використаних у цій дисертаційній 

роботі.  

Зауваження. Вважаю що було б доцільно обґрунтувати вибір індексів 

− чому використовували Маргалефа (можна наприклад застосовувати 

індекс Менхініка, або найчастіше поширений у роботах багатьох авторів 

індекс різноманіття Шеннона, або наприклад, для оцінки видового 
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різноманіття використовують Q індекс, що враховує розподіл видів, але не 

потребує відповідності будь-якої моделі та безліч інших індексів і моделей).  

Краще додати платформу, на якій здійснювався молекулярний 

баркодінг.  

Доцільно додати посилання на праймери для ампліфікації темно- і 

світлоспорових міксоміцетів або визначити що це праймери власного 

дизайну.  

Під час співставлення послідовностей з вже відомими аналогами за 

допомогою сервісу BLAST доцільно було вказати критерії для визначення 

до виду і до роду - наприклад 99−100% для виду і 96−98% до роду 

 

Розділ 4. Видовий склад і таксономічна структура біоти 

кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської 

височини (стор.64-84). У цьому розділі розпочинається виклад 

експериментальних матеріалів дисертаційної роботи. За обсягом він займає 

більш 20 сторінок, при цьому добре ілюстрований. У розділі послідовно і 

детально охарактеризовано морфологічні особливості кортикофільних 

міксоміцетів. Надалі розкрито особливості будови спорокарпіїв, спор та 

інших структур. Справляє приємне враження логічність і системність 

подачі результатів досліджень. Матеріал розділу добре ілюстрований 

оригінальними, кольоровими фотографіями, виконаними дисертантом. 

Розділ має безумовне практичне значення для візуальної діагностики 

міксоміцетів. 

Зауваження. Зауваження по розділу в цілому відсутні, за винятком 

кількох технічних помилок 

 

Розділ 5. Субстратні уподобання кортикофільних міксоміцетів 

південно-західної частини Середньоруської височини (85−111). У цьому 

розділі дисертаційної роботи на основі опрацювання отриманих даних 
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оцінено та проаналізовано видовий склад кортикофільних міксоміцетів 

зібраних на корі різних видів дерев, динаміку кількості знайдених видів на 

деревах залежно від кількості спостережень. Дисертанткою надані 

обґрунтовані пояснення отриманих результатів, прогнозування видового 

багатства міксоміцетів на різних видах субстратоутворюючих рослин, дані 

про таксономічний склад досліджуваної групи міксоміцетів, наданий душе 

цікавий детальний флористичний аналіз груп. 

Зауваження. На мій погляд, у розділі треба зазначити причину вибору 

коефіцієнтів для порівняння видових угруповань, надати визначення 

рясності (можливо краще в матеріали і методи), визначити підходи до 

визначення рясності (наприклад метод числової об’єктивної оцінки 

рясності), можливо додати все ж таки коефіцієнт Шеннона і індекс 

Сімпсона для локалітетів та субстратів, обґрунтувати різницю коефіцієнтів 

Сьоренсена-Чекановського і Брея-Кьортіса при порівняльному аналізі.   

Крім того у розділі і по тексті роботи зустрічається M. sylvestris (Pinus 

sylvestris). 

Рис. 5.5 – графічний результат аналізу відповідностей (correspondence 

analysis)  - доцільно додати стисле речення в матеріали і методи. 

 

Розділ 6. Біогеографічна характеристика кортикофільних 

міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської височини 

(стор. 112-122). На мій погляд, розділ детально розкриває хорологічну 

структуру кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини 

Середньоруської височини, автором визначені типи ареалів видів 

кортикофільних міксоміцетів та порівняні видовий склад. 

Зауваження. Зауваження по розділу в цілому відсутні, за винятком 

кількох технічних помилок 
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