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Актуальність теми дисертаційної роботи 

Проблема, яка розглядається в дисертаційному дослідженні, є актуальною і 

важливою як у теоретичному, так і у практичному аспектах, оскільки твердокрилі 

надродини Caraboidea є однією з домінуючих груп у природних та урбанізованих 

ландшафтах. Вони виступають активними регуляторами чисельності комах і надійними 

біоіндикаторами впливу зовнішніх чинників на екосистеми. В той же час, 

карабідокомплекси міст України вивчені фрагментарно, і присвячені ним роботи 

обмежуються головним чином фауністичними відомостями по окремих містах. Загальний 

аналіз карабідофауни в мегаполісах України взагалі відсутній. Зовсім не досліджені її 

сезонна динаміка, просторова структура, та зоогеографічний склад. Комплексний аналіз 

видового складу, чисельності, структури домінування, спектрів життєвих форм та 

екологічних карабідоугруповань надає змогу пізнати закономірності формування 

угруповань турунів як одних із домінантів ентомокомплексів урбоекосистем. Отже, 

дисертація Н. Ю. Ніколенко присвячена актуальній темі, що переконливо обґрунтовано на 

стор. 20-21. 

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими програмами, 

планами, темами 

Як стверджується на стор. 21, дисертаційна робота виконана згідно з тематикою 

досліджень плану кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 

різних рівнях організації біологічних систем» (№ державної реєстрації 0119U002295, 

2017-2021). 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів досліджень 

Новизна отриманих результатів дисертантки (стор. 22-23) полягає в тому, що 

вперше: 

1) встановлено видовий склад турунових урбоекоценозів Харкова, який налічує 

125 видів Caraboidea з 41 роду та двох родин, і при цьому – чотири види, що не були 
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відмічені для України в каталозі Палеарктики, 11 видів наведено вперше для степової зони 

України, 80 видів – вперше для Харкова; 

2) систематизовано та проведено глибокий і послідовний аналіз структури та 

функціонування карабідокомплексів в умовах урбоекоценозів, підтверджений цінними 

даними дослідження на прикладі міста Харкова (6 видів визначені як домінанти, 14 – як 

субдомінанти, 25 – як рецеденти, і біля 80 видів зареєстровані як випадкові); 

3) виділено компоненти карабідофауни за біотопами, гігропреферендумом, 

трофічною спеціалізацією та складом ґрунту, проаналізовано особливості просторового 

розподілу турунових; 

4) проведено дослідження сезонних змін таксономічного складу, показників 

різноманіття та динаміки чисельності турунів в умовах урбоценозів; 

5) проведений порівняльний аналіз даних щодо карабідофауни Харкова з 

аналогічними даними інших мегаполісів України – Донецька, Дніпра та Львова; 

6) представлено огляд зоогеографічної структури Caraboidea Харкова та інших 

мегаполісів України. 

Практичне значення наукового дослідження 

Дисертантка глибоко розкрила сутність функціонування карабідокомплексів 

урбоекоценозів у мегаполісах України на підставі дослідження видового складу, 

просторової структури та сезонної динаміки турунових міста Харкова й інших мегаполісів 

(стор 23). Розуміння механізмів функціонування сприятиме розробкам заходів по 

підтриманню та збереженню міських екосистем. Дані можуть бути корисними для 

фахівців у галузі озеленення міст і практики захисту рослин, особливо – біологічного 

методу (слід пам’ятати що хімічні методи захисту рослин в умовах міста обмежені, а 

більшість із них – навіть заборонені). Отримані в проведених дослідженнях результати з 

екологічних преференцій жуків можуть бути використані для біоіндикації з метою 

прогнозування змін структури урбоекосистем, і особливо – їхньої стійкості. Детально 

вивчена фауністична та екологічна структури карабідофауни визначають напрямки для 

ідентичних досліджень комах, ще не досліджених в мегаполісах. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Об’єктивність і надійність результатів дослідження забезпечені системним 

аналізом отриманого матеріалу, досить солідною базою першоджерел (стор. 183-214), яка 

налічує 351 джерело, з яких 136 – іноземними мовами (англійською, німецькою, 

польською, чеською та латиською). Результати досліджень були отримані на підставі 

впровадження традиційних методик (пастки Барбера) в сполученні з сучасними методами 
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камерального аналізу матеріалу: статистична обробка даних з розрахунками коефіцієнту 

Жаккара, індексів Маргалефа, Бергера-Паркера, Сімпсона, Шеннона та інших – і 

подальшим проведенням кореляційного та кластерного аналізу. Ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій високий та цілком відповідає рівню, 

визначеному для наукових досліджень по спеціальності «091 Біологія». Отримані 

авторкою дані якісно та кількісно проаналізовані, вдало зіставлені з результатами інших 

дослідників даного напряму. Загальні висновки роботи (стор. 179-182) цілком 

відповідають завданням (стор. 21-22), поставленим для досягнення мети (стор. 21) і 

свідчать про завершений етап в їх виконанні. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеності в цілому 

Дисертація має традиційну структуру, складається зі вступу, дев’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст викладений на 249 сторінках, із 

яких 35 присвячені виключно додаткам. В представленій праці наведено сучасний 

видовий склад твердокрилих надродини Caraboidea урбоценозів Харкова; надано їх повну 

якісно-кількісну порівняльну характеристику, проаналізовано основні екологічні групи, 

спектр життєвих форм, просторову структуру, особливості сезонної динаміки, чисельності 

та проведено зоогеографічний огляд турунових жуків. Проведено також порівняння різних 

характеристик та показників щодо карабідофауни урбоценозів Харкова та інших 

мегаполісів України: Донецька, Дніпра, Києва та Львова. Матеріал викладено 

літературною науковою мовою, досить логічно і послідовно. 

У першому розділі дисертації Н. Ю. Ніколенко виконала професійний огляд 

першоджерел з історії вивчення турунових жуків урбоценозів. Огляд побудовано за 

принципом: від загального – до конкретного – і сприяє обґрунтуванню поставлених перед 

дослідником завдань (стор. 38-39, висновки до розділу). Автор запобігла досить 

поширеної помилки і не внесла зайвих джерел для перебільшення видимості і без того 

плідної роботи. 

В другому розділі наведено фізико-географічну характеристика району,  і на тлі 

загальних показників місцевості та клімату в річній динаміці надаються описи місць 

проведення досліджень. Опис складено бездоганно: нічого зайвого. 

В розділі третім в стислій формі описані джерела надходження матеріалу та 

методики його оброблення на етапах збору, формування даних та їхнього аналізу. Основні 

загальновизнані методики тут перелічені – що відповідає вимогам до сучасних 

біогеоценотичних досліджень. 

В четвертому розділі наведено фауністичну характеристику надродини турунових 

на досліджених територіях. Загальний фауністичний список (табл. 4.1 на стор. 59-63) 
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складено на підставі власноруч знайдених (99 видів) та літературних (27 видів) даних. 

Беручи до уваги відносну кількість видів, а також перелічені в тексті нові знахідки, слід 

відмітити вагомий результат наполегливої праці дисертанта. Аналіз структури міських 

угруповань (табл. 4.2 на стор. 65-67 і далі про тексту), а також – розрахунки подібності 

(табл. 4.3 на стор. 68 і далі по тексту; таблиця 4.4 на стор. 74 і текст підрозділу 4.3) було 

можливим отримати виключно на власних зборах. Але автор використав до своїх 

обчислень і літературні дані для порівняння карабідофаун різних мегаполісів (табл. 4.5 на 

стор. 80). Результати дослідження достатньо наочні, обґрунтовані і супроводжені 

авторськими поясненнями. Показово, що матеріали цього розділу стали основою для 

десяти публікацій (стор. 84-85). 

В п’ятому розділі проведено аналіз екологічної структури урбо- і агроценозів міста 

Харкова та порівняння екологічних структур урбоценозів Харкова, Донецька, Дніпра та 

Львова. Автор справедливо відмічає, що розподіл між групами за екологічною 

приуроченістю носить в деякій мірі суб’єктивний характер (стор. 86), і тому залучення 

літературних даних можливо тільки при наявності фауністичного списку – чого бракує в 

роботах деяких попередніх дослідників. Аналіз проведено за біотопічною приуроченістю, 

гігропреферендумом, трофічною спеціалізацією та пристосуванням до певного 

механічного складу ґрунтів. Розділ займає 33 сторінки, містить чотири складені таблиці 

(кожна з них містить по чотири субструктури і до чотирьох показників в окремих 

комірках) і 23 графіки. Все це свідчить про надійну обґрунтованість висновків. За 

матеріалами розділу видано чотири публікації автора та за її участю. 

Аналіз життєвих форм Caraboidea мегаполісів України в розділі 6 – найбільш 

складний напрям досліджень, що містить численні протиріччя. Адже належність до певної 

групи життєвих форм і сама їхня класифікація – дискусійне поле для подальших пошуків. 

Взявши за основу класифікацію І. Х. Шарової, дисертант впоралася з завданням, 

порівнявши склад карабідофауни різних міст на її підставі. При цьому, автор не потрапив 

до пастки, зробивши висновок, що відхилення в різноманітті життєвих форм (на прикладі 

Львова, стор. 128) може бути пояснене недостатніми фауністичними даними. Матеріали 

розділу опубліковані в чотирьох роботах за участю автора. 

В розділі 7 оговорені особливості сезонних змін різноманіття та чисельності 

Carabоidеа в урбоценозах міста Харкова. Всі туруни урбоценозів розподілені автором на 

4 основні групи: мультисезонну, весняно-літню, літню та літньо-осінню. Проаналізовано 

як сумарну кореляцію, так і характеристики для окремих фонових видів. Дані наведені для 

кожної з досліджених територій в місті Харкові. Для аналізу залучені індекси Маргалефа, 

Бергера-Паркера, Шеннона і Сімпсона, вирівняність Пієлу. Всі отримані показники 
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пояснені автором. За результатами, наведеними в розділі, вийшло три публікації за її 

участю. 

В розділі 8 розглянута просторова структура Carabоidеа в урбоценозах Харкова. 

Проаналізовані окремо розподіли в горизонтальному та в вертикальному просторі. 

Вертикальний розподіл аналізується в сполученні з активністю турунів. Горизонтальний – 

в зв’язку з їхньою агрегованістю за індексом Морісіта. А от достовірної кореляції між 

чисельністю жуків і щільністю ґрунту – не виявлено. Всі результати мають пояснення від 

автора. За результатами розділу вийшло три публікації за її участю. 

Зоогеографічний аналіз карабідофауни мегаполісів України в дев’ятому розділі 

приніс очікувані результати: фауна урбоценозів складається переважно з видів із 

широкими ареалами, які й забезпечують значну подібність у складі фаун різних 

мегаполісів. Для Львова – знов таки – показники з усієї видимості відрізняються через 

недостатню вивченість місцевої фауни. Все це доведено автором, і за результатами 

опубліковані дві роботи за її участю. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

В наведених 13 публікаціях автора (стор. 14-16), які розміщені у виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз даних (одна стаття), до зарубіжних 

періодичних видань країн ЄС (одна стаття), до наукових фахових видань України 

(4 статті) та до збірників тез доповідей (7 тез) – висвітлюються як загальні, так і часткові 

положення, включені до дисертації. Вони відповідають її змісту. 

Таким чином, провівши аналіз основної частини дисертації, можемо дійти 

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а 

дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею. Авторка узагальнює 

отримані результати, зіставляє їх із результатами, які отримували інші дослідники з даної 

проблеми. Мета та завдання дисертаційної роботи виконані цілком професійно. Висновки 

дисертаційного дослідження ґрунтовні і логічні; їх зміст повною мірою відповідають меті 

та завданням дослідження, його основним результатам узгоджені із подальшою 

перспективою вивченої проблеми. 

Основні положення та отримані в ході дослідження результати пройшли апробацію 

на п’яти міжнародних та двох всеукраїнських науково-практичних конференціях і з’їздах 

(стор. 16). 

Недоліки дисертації щодо змісту та оформлення 

Разо м з тим,  є деякі зауваження і побажання авторці стосовно змісту та 

оформлення дисертації: 
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1. В усьому змісті дисертації трапляються окремі граматичні помилки, як 

наприклад: висловлення «Значення турунових жуків досить значна» замість «значне» 

(стор. 20), «взаєзв’язкам» замість «взаємозв’язкам», «поглибленного» замість 

«поглибленого» (всі – стор. 29), «градіенту» замість «градієнту» (стор. 30), «осбливо» 

замість «особливо», «организації» замість «організації», «европейської» замість 

«європейської» (всі – стор. 32); поруч із «ґрунт» в усьому тексті зустрічається «грунт». Це 

свідчить про недостатньо вичитаний дисертантом текст власної роботи. 

2. Існує невідповідність у посиланні на джерела надходження матеріалу: на стор. 22 

читаємо: «Матеріалом дослідження слугували власні збори автора». Але на стор. 52, 53 та 

54 вказано, що матеріал з Донецьку отриманий від В.В. Мартинова, з Дніпра – від 

В.В. Бригадиренка. 

3. Не зовсім зрозуміло чим на думку автора відрізняються один від одного такі 

групи як зоофітофаги та фітозоофаги (стор. 92 і далі за текстом). 

4. Дані підрозділу 5.6 по ряду показників екологічної структури (табл. 5.3 на 

стор. 105 і далі за текстом) повторюють такі самі з підрозділу 5.5 (табл. 5.2 на стор. 99 і 

далі за текстом). І взагалі, автору притаманна риса дублювати дані таблиць в тексті 

замість їхньої інтерпретації. 

5. У розділі 6 проведено огляд життєвих форм турунових жуків виключно на основі 

видового складу але не їхньої чисельності, яка може значно відрізнятись, в т.ч. як в 

кількісних, так і у відсоткових показниках. 

6. Мапи в другому розділі (стор. 46-52) наведені без посилань на електронні 

ресурси. 

7. Є побажання до оформлення матеріалу. Так таблиця 5.1 (стор. 87) перевантажена 

даними, і їх складно сприймати. Мабуть, цю таблицю докладніше розбити на три. Дані, 

що містяться в таблицях 4.3-4.6, а також – 7.3 (стор. 147), 7.4 (стор. 148) та 7.5 (стор. 151) 

наочніше були б представлені в графіках (як це відтворено в решті змісті розділу 7). Щодо 

графіків – автор не притримується єдиного стилю, і за однією темою графіки наведені і в 

двомірному (рис. 5.7 на стор. 97), і в тримірному просторі (рис. 5.3 на стор. 90 та 5.5 на 

стор. 93) – що не поліпшує їх зіставлення. А графік на рис. 9.3 (стор. 174) слід було б 

виконати не у вигляді гістограми, а у формі кількох секторних діаграм. Доречи, 

використана автором програма Excel це робити дозволяє – хоча хотілося б 

порекомендувати авторові використовувати більш просунуті пакети – такі як Statistica. 

Проте, вказані зауваження і побажання не знижують наукової цінності отриманих 

Н. Ю. Ніколенко результатів і не впливають на загальну високу позитивну оцінку її 

дисертації. Вони обумовлені, головним чином, складністю досліджуваної проблеми. 






