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Ступінь актуальності обраної теми дослідження

Північно-західне Причорномор’я, що через істотне антропогенне 

навантаження є одним із найбільш напружених з точки зору екології районів 

Чорного моря, потребує ефективного контролю. Відомо, що водні рослинні 

угруповання, представлені переважно одно- та багатоклітинними водоростями, 

можуть бути чутливим інструментом біоіндикації, що зумовлює зростаючий 

інтерес як до їх комплексного вивчення, так і практичного застосування 

індикаторів водної рослинності для оцінки екологічного стану водних 

об’єктів. Особливо перспективним виглядає залучення до біомоніторингу 

угруповань фітобентосу як важливого компонента автотрофної ланки 

прибережних екосистем. Подібні угруповання мають специфічну структуру 

та стійкість до впливу факторів оточуючого середовища, зумовлену 

екотонними умовами існування. Одним із цікавих, але майже не вивчених 

аспектів є морфофункціональна організація фітообростань, до складу яких 

входять різнорозмірні компоненти -  багатоклітинні макрофіти і одноклітинні 

епіфіти, і які з позицій системного підходу можна розглядати як цілісну 

альгосистему «базифіт-епіфіт». Тому обраний К.С. Калашнік напрямок 

дослідження щодо пошуку закономірностей морфофункціональної організації 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» в умовах північно-західної частині Чорного 

моря, безперечно, є актуальним.

Дисертаційна робота виконана у Інституті морської біології (до 2014 

року Одеська філія Інституту біології південних морів) НАН України в 

межах низки бюджетних тем установи, що виконувались в період з 2006 по



2018 рр. у контексті реалізації «Загальнодержавної програми охорони та 

відтворення Азовського і Чорного морів».

Ступінь обгрунтованості наукових положень і висновків, 

сформульованих в дисертації

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені:

-  професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю 

структурно-логічної схеми дослідження визначеній меті;

-  використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних;

-  відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 03.00.17 «гідробіологія»;

-  широкою апробацією отриманих результатів на науково-практичних 

конференціях, у тому числі й міжнародних.

Наукова новизна основних наукових положень і висновків 

дисертації

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дозволяє стверджувати, що мета дослідження успішно 

досягнута. Це знайшло відображення в основних положеннях роботи, які 

сформульовані автором особисто та характеризуються суттєвою науковою 

новизною, про що свідчить наступне:

уперше запропоновано новий цілісний об’єкт гідробіологічних досліджень -  

альгосистему «базифіт-епіфіт». Доведено, що альгосистема «базифіт-епіфіт» 

є самостійним угрупованням, що складається із різнорозмірних компонентів 

-  макрофітів та їхніх епіфітів, які створюють динамічну автотрофну систему.



розроблено оригінальну методику дослідження альгосистеми «базифіт- 

епіфіт» морських прибережних екосистем, яка дозволила виявити чотири 

типи структури альгосистеми «базифіт-епіфіт»;

запропоновано алгоритми розрахунку індексу поверхні епіфітного 

компоненту, що є значним методологічним внеском у розвиток 

морфофункціонального напрямку вивчення морських фітоценозів, 

на підставі первинних даних описані характеристики (екологічні особливості 

та морфофункціональна організація) альгосистеми «базифіт-епіфіт» в умовах 

північно-західної частини Чорного моря.

вперше описані закономірності розвитку різнорозмірних компонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» залежно від сезонних змін, типу субстрату, 

глибини зростання, орієнтації поверхонь та трофічного статусу водойми, що 

розширює існуючі уявлення про функціонування фітообростання в 

прибережних морських водах.

Практична цінність і конкретні шляхи застосування наукових 

положень і висновків дисертації

Індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» використовуються для 

оцінки екологічного стану морських прибережних екосистем, що є 

прикладним інструментом державного моніторингу. Класифікаційні шкали 

оцінки на основі нових морфофункціональних індикаторів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» дозволяють за стандартами європейських водних директив 

визначати «добрий екологічний стан» (GES) морських вод Українського 

сектору Чорного моря.

За допомогою індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» проведено 

оцінку водних об’єктів та окремих акваторій ПЗЧМ, виділено екосистеми з 

мінімальним антропогенним навантаженням (Ягорлицька та Тендрівська 

затоки), які можуть розглядатися як такі, що мають референтні умови в

досліджуваному регіоні.



Виявлені закономірності розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

залежно від глибини зростання та орієнтації штучних поверхонь можуть бути 

використані при проектуванні та розміщенні біопозитивних конструкцій у 

морських акваторіях для підтримання в них оптимального екологічного 

режиму.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих

працях

Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено у ЗО 

публікаціях, 7 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, з яких З 

включені до наукометричної бази данних SciVerse Scopus, 23 -  в інших 

наукових виданнях, матеріалах конференцій і з'їздів. Кількість, обсяг та зміст 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України щодо публікацій 

основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 

надають авторові право публічного захисту дисертації. Детальний аналіз 

представлених рукопису та автореферату дисертації свідчить про 

ідентичність автореферату й основних положень дисертації. Наведені в 

авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації в повному обсязі 

розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації.

Оцінка основного змісту дисертації та її структури

Дисертаційна робота викладена на 160 сторінках комп'ютерного набору, з 

них 114 сторінок -  це основний текст, який включає 50 рисунків та 13 таблиць. 

Рукопис складається з анотації, вступу, 5 розділів, висновків та списку 

використаних літературних джерел (290 найменувань, з них 214 кирилицею і 

76 латиницею). Досить значна кількість використаних праць, що 

перелічуються у бібліографічному списку, свідчить про повноту вивчення 

проблеми, а посилання в тексті дослідження констатують їхнє реальне 

опрацювання. Слід відзначити, що зміст дисертації повністю відповідає 

заявленій темі, структура роботи в цілому є прийнятною, зміст кожного з 

розділів розкритий достатньо повно. Розглянемо їх детальніше.



У вступі показана актуальність проблеми і обґрунтовується необхідність 

проведених досліджень, чітко сформульовані тема і мета дослідження, 

поставлені завдання, наведена стандартна інформація у відповідних пунктах.

У розділі першому, що базується на аналізі літературних джерел, 

детально розглянуті відомості щодо вивченості макро- і мікрофітобентосу в 

екосистемах північно-західного Причорномор’я із застосуванням структурно- 

флористичного (підрозділ 1.1) та морфофункціоного (1.2) підходів, а також 

проаналізовані дані щодо мікрофітоепіфітону (1.3) та особливостей 

формування фітообростання на штучних субстратах (1.4) в контексті 

застосування для біоіндикації (1.5). На думку рецензента, розділ достатньо 

повно висвітлює ці питання та демонструє ґрунтовне володіння дисертанткою 

джерельною базою за темою дисертаційного дослідження. В якості зауваження 

до розділу 1 можна вказати на дещо оповідально-констатуючий характер 

викладу матеріалу у підрозділах та відсутність хоча б стислого підсумкового 

узагальнення щодо кола проблем, які залишались невирішеними, що і 

визначило вибір теми та напрямок наукових пошуків рецензованої роботи. До 

технічних зауважень можна віднести дещо іншу редакцію назви цього розділу в 

авторефераті («Історія вивчення фітобентосу...», с. 4) порівняно із дисертацією 

(«Розвиток дослідження фітобентосу...», с. 25).

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» складається з двох 

підрозділів. В першому з них (2.1. Характеристика району дослідження) 

надані загальні відомості щодо об’єму зібраного та опрацьованого матеріалу, 

а також висвітлені деталі експериментального вивчення особливостей 

формування альгосистеми «базифіт-епіфіт» за допомогою підводної 

конструкції «Фітокарусель» та водозапускних лотків. Назва підрозділу 2.1 є 

невдалою, оскільки у ньому фактично описуються матеріали, а не район 

дослідження, відомості про який зведені до посилань на відповідну 

літературу. У другому підрозділі (2.2. Методи дослідження) у відповідності 

до назви досить стисло описані польові та камеральні методи опрацювання 

матеріалу. Лаконічність у поданні цього підрозділу пов’язана з тим, що



значна частка досліджень проводилась за оригінальними методиками 

авторки, яким присв’ячений розділ 3. Саме цей розділ є методологічним 

фундаментом, на якому побудовано дисертаційне дослідження і який 

забезпечує високу достовірність одержаних результатів. В ньому детально 

описані процедури відбору і подальшого опрацювання проб, 

обґрунтовуються принципи виділення типів структури угруповань 

макрофітів та мікроепіфітів, які надалі були застосовані при описі чотирьох 

типів структури альгосистеми «базифіт-епіфіт». Це дозволило розробити 

спрощену структуру розрахунків морфофункціональних показників даної 

альгоасоціації. Взявши за основу методики, розроблені для макрофітів і 

фітопланктону, Катерина Сергіївна не тільки вдало модифікувала їх для 

обчислення індексу поверхні складових альгосистеми «базифіт-епіфіт» з 

урахуванням типу її структури, але і провела порівняльне дослідження обліку 

мікроепіфітона макрофітів методами прямого рахунку і змиву епіфітів з 

аналізом переваг і недоліків кожного з методів, за що їй окрема подяка. На 

думку рецензента, зміст цього розділу за методичною довершеністю та 

повнотою викладення матеріалу (до того ж вдало проілюстрованого) 

заслуговує опублікування в якості окремої брошури.

Розділ 4, що описує особливості просторово-часової динаміки 

альгосистеми «базифіт-епіфіт», а також її реакції на ряд абіотичних чинників 

в умовах ПЗЧМ, по суті представляє результати всіх польових (натурних та 

експериментальних) досліджень дисертанта та їх аналіз. Розділ розбито на 

чотири підрозділи, які буквально перенасичені надзвичайно цікавими 

відомостями стосовно різних аспектів дослідження альгосистеми у просторі і 

часі, а також її відгуку на вплив екологічних факторів, критичних для 

фотоавтотрофів. Багаторічні спостереження дозволили окреслити коло 

сезонних домінантів макро- і мікрокомпонентів альгосистеми (загалом 51 

вид), що належать до 5 відділів про- та евкаріотичних водоростей 

(Cyanoprokaryota -  4, Bacillariophyta -  26, Chlorophyta -  8, Ochrophyta -  4, 

Rhodophyta -  7), а також вищих рослин (Tracheophyta -  2). Показано, що



різнорозмірні компоненти альгосистеми «базифіт-епіфіт» мають різну 

екологічну активність, якій властива сезонна зміна інтенсивності 

функціонування. Із застосуванням морфофункціональних показників 

проаналізовано сезонну динаміку параметрів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

та показано механізм «противаги» макро- і мікрокомпоненту. В умовах 

високого рівня автотрофного процесу у весняний період отримує перевагу 

епіфітний компонент з високою екологічною активністю. При зниженні рівня 

автотрофного процесу в літньо-осінній період, переважає базифітний 

компонент системи. Цікаві результати отримано стосовно впливу льодового 

покриву на розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт». Міжрічна (2007-2013) 

динаміка індексів поверхні базифітного і епіфітного компонентів засвідчила 

їх середньорічне співвідношення в цілісній альгосистемі на рівні 1:1,4. 

Відмічено, що сезонна динаміка біомаси, чисельності та ІП компонентів 

альгосистеми вказує на перевагу використання саме індексу поверхні як 

єдиного показника інтенсивності автотрофного процесу угруповання.

Для виявлення особливостей просторового розподілу альгосистеми 

«базифіт-епіфіт», були проведені порівняльні дослідження особливостей її 

розвитку на природному і штучному субстраті Одеського узбережжя. 

Аналізувався вертикальний розподіл альгосистеми «базифіт-епіфіт» двох 

сторін траверсу -  освітленої та затіненої, а також проведено спеціальне 

дослідження на різних поверхнях хвилелому -  вертикальній, горизонтальній і 

похилій. Було встановлено, що саме тип субстрату визначає формування 

угруповання макроводоростей, які, в свою чергу, виступають поверхнею для 

поселення мікроепіфітону. На природному субстраті, що має пористу 

структуру та розташований біля берегу, де захищений системою хвилеломів, 

та його поверхні мають більшу пористість, створюються більш сприятливі 

умови для розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» в порівнянні зі штучним 

субстратом, розташованим у прибійно-хвильовій зоні. На глибинах 0 і 0,5 м 

та на горизонтальних і похилих поверхнях хвилеломів показники розвитку 

альгосистеми максимальні. Отримано важливі відомості щодо реакції



альгосистеми на підвищення трофності середовища, яку можна зафіксувати 

через індекси поверхні базифіта та епіфіта, що відкриває шлях до її 

використання як біологічного елемента якості.

Реакцію альгосистеми «базифіт-епіфіт» на мінливість абіотичних 

чинників досліджували з урахуванням особливостей і відмінностей її макро- 

та мікрокомпонентів залежно від міжсезонних коливань температурного 

чинника (Т) та потоку сонячної енергії (Q). Дослідження екологічної 

активності альгосистеми «базифіт-епіфіт» під дією кліматичних факторів 

засвідчило, що в цілому альгосистема «базифіт-епіфіт» є достатньо стійким 

угрупованням: швидкість реакції автотрофних угруповань перевершувала 

дію мінливості кліматичних чинників. На думку рецензента, розділ 4 

надзвичайно цікавий, містить багато важливої екологічної інформації і його 

зміст в цілому не викликає особливих зауважень (хіба що нечисленні огріхи у 

пунктуації та використання у таблиці 4.1 неактуальної назви Phaeophyta 

замість Ochrophyta). Проте рецензент хотів би зазначити, що, небеззаперечне, 

на його думку, об’єднання в один розділ такого масиву різновекторної 

інформації мало б спонукати авторку завершити його стислим узагальненням 

основних здобутків, що їй дозволили перейти до оцінки екологічного стану 

водних об’єктів.

У п’ятому розділі представлені практичні результати використання 

даних, накопичених в ході виконання дисертаційної роботи. Запропоновані 

морфофункціональні індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» були 

розроблені з урахуванням впливу чинників природного та антропогенного 

походження, дослідженого дисертанткою. Базуючись на функціональних 

відгуках двох компонентів альгосистеми із різною екологічною активністю, 

що надає їм переваги розвитку в захищених чи антропогенно навантажених 

екосистемах, індикатори вдало доповнюють вже імплементовані у практику 

екологічного моніторингу ПЗЧМ морфофункціональні індикатори 

макрофітобентосу і фітопланктону, підвищуючи його чутливість та 

достовірність. У відповідності до сучасної методології оцінки морських



прибережних зон згідно ВРД, запропоновано класифікаційні шкали для 

визначення екологічного статус класу за індикаторами альгосистеми 

«базифіт-епіфіт». Виконана автором спроба їхнього застосування для оцінки 

екологічного статусу ряду водних об’єктів ПЗЧМ засвідчила ефективність 

індикаторів альгосистеми, що підтверджується результатами інших 

досліджень, в яких проведена оцінка екологічного стану з використанням 

морфофункціональних індикаторів макроводоростей. На думку опонента, 

вони мають бути впроваджені до національної системи моніторингу 

морських прибережних екосистем ПЗЧМ.

Висновки відповідають поставленим завданням та одержаним 

результатам, сформульовані чітко, достатньо аргументовані та лаконічні. 

Іноді навіть занадто лаконічно: у висновку 2 було б правильно детальніше 

представити суть «авторських методичних розробок», що самі по собі є 

вагомим здобутком дисертантки. У висновку 3 при переліці таксонів вищого 

рангу замість Tracheophyta, що фігурували в тексті дисертації (с.74) чомусь 

з’являються Angiospermatophyta.

Деякі загальні зауваження. У тексті дисертації час від часу 

трапляються граматичні та пунктуаційні помилки, невідповідність у 

відмінках (наприклад, с. 6: «екологічний стан водних об'єктів північно- 

західній частині Чорного моря (ПЗЧМ), що характеризуються різною 

антропогенним навантаженням»; с. 36: «Кількісний опис закономірностей ... 

дозволило застосувати»), поодинокі русизми {багатолітні замість 

багаторічні, літом замість влітку, резина замість гума), проте вони не здатні 

вплинути на загальне враження від рукопису, яке можна оцінити як цілком 

позитивне.

Висновок

Аналіз представленого до розгляду матеріалу (рукопис дисертації, 

автореферат, публікації) з урахуванням актуальності, новизни, наукової 

цінності, обґрунтованості та достовірності одержаних результатів, а також їх 

практичного значення дає підстави вважати, що дисертаційна робота



Калашнік К.С. «Морфофункціональна організація альгосистеми «базифіт- 

епіфіт» північно-західної частини Чорного моря» є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, що вирішує важливе наукове питання та робить 

вагомий внесок у розвиток морської фітоекології. Зроблені опонентом 

зауваження до рукопису не впливають на загальну високу оцінку 

проведеного дослідження та його здобутків.

Вважаю, що дисертаційна робота «Морфофункціональна організація 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» північно-західної частини Чорного моря» 

відповідає вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук, зокрема, п. 9, 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою КМ України №567 від 24 липня 

2013 р., а її автор Катерина Сергіївна Калашнік заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 -  

гідробіологія.
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старший науковий співробітник

Підпис
'Засвідчую -  
Відділ кадрів


