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В і д г у к 
 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Шкопинської Тетяни 

Євгенівни «ОПТИМІЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КЛОНАЛЬНОГО 

МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ IN VITRO РОСЛИН РОДУ MENTHA L.», яка подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00. 20 – біотехнологія. 

 

Лікарські рослини містять складний набір первинних і вторинних 

метаболітів, які визначають різнобічний характер дії та їх терапевтичну 

цінність. Широкий спектр біологічно активних речовин (БАР) рослин які 

синтезуються ними в процесі вторинного метаболізму зумовлює 

множинний лікувальний ефект який нерідко виникає в процесі їх 

терапевтичного застосування. Серед інших, ефірні олії широко 

представлені в рослинному світі та є активними метаболітами обмінних 

процесів, що протікають в рослинному організмі. 

Ефіроолійні рослини традиційно використовуються у фармакології, 

харчовій промисловості та парфюмерно-косметичній галузі, однак, й досі в 

процесі їх вивчення вдається виявляти нові аспекти прояву їх біологічної 

активності (антимікробна, протизапальна, відхаркувальна, спазмалітична, 

седативна діуретична та регенеруюча дії).  

Напрями безпосереднього або опосередкованого використання 

ефіроолійної рослинної сировини різноманітні: (настої (в т. ч. фільтр–

пакети), отримання чистих масел у вигляді лікарських субстанцій для 

виробництва лікарських форм (мазі, розчини, лініменти, інгаляції), 

галенові препарати (настоянка валеріани, настоянка м'яти перцевої, 

настоянка меліси), отримання індивідуальних компонентів їх ефірного 

масла або їх синтез (ментол, тимол)). Натомість, всі виробничі процеси 

лімітовані джерелами постачання рослинної сировини зі сталими 

вихідними параметрами. Власне, саме опрацюванню базових 

біотехнологічних аспектів отримання цінної, ефіроолійної, рослинної 

сировини із визначеним, сталими параметрами і присвячено подану до 

захисту роботу. 

Дисертаційне дослідження Тетяни Євгеніївни Шкопинської являє 

собою типову спробу втілення в сучасних умовах науково обґрунтованого 

біотехнологічного базису в реальну виробничу практику.  
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Одними із головних завдань поданої до захисту роботи була розробка 

шляхів оптимізації технології клонального мікророзмноження рослин 

сортів Mentha × piperita L. та Mentha longifolia (L.) L. української селекції з 

подальшою оцінкою кількісного та якісного складу ефірних олій в 

отриманій рослинній сировині за умов вирощування рослин-регенерантів 

у відкритому ґрунті. 

Як зазначено вище, одними із перспективних у цьому відношенні для 

промислового вирощування в нашій кліматичній зоні є сорти та форми 

Mentha × piperita L. та Mentha longifolia (L.) L. української селекції. 

Вегетативні частини цих рослин здавна використовують для отримання 

ефірної олії високої якості, а історія застосування представників даного 

роду нараховує не одну сотню років. Не дивно, що один із дослідних 

таксонів, а саме Mentha × piperita L. має гібридогенне походження. 

Сьогодні, достеменно не відомі вихідні види представники яких брали 

участь у створенні м’яти перцевої. Це відповідним чином зафіксовано, у 

сучасній ботанічної номенклатури й відображено в ботанічній назві виду 

латиницею - Mentha × piperita L. (http://www.theplantlist.org 

/tpl1.1/record/rjp-51644) Скорочено в тексті її можна вказувати як 

M. × piperita L. або M. × piperita (залежно від ситуації). Теж саме стосується 

м’яти довголистої - Mentha longifolia (L.) L., M. longifolia (L.) L. або M. 

longifolia. Станом на сьогодні, більше не існує ніяких коректних способів 

написання згадуваних таксонів у науковому тексті.  

Ця номенклатурна ремарка була б тут недоречна, якби назва об’єктів 

дисертаційного дослідження подавалася саме у таких варіантах, натомість, 

на сторінках рукопису та автореферату Тетяни Євгеніївни ми можемо 

зустріти поруч з вище зазначеними вірними способами написання назв 

досліджуваних таксонів цілу низку найрізноманітніших їх інтерпретацій.  

У цьому зв’язку наголосимо, що вдавана другорядність цього питання 

насправді є оманливою, оскільки коректна подача назв таксонів у 

наукових текстах, а тим більше у назвах статей, розділів рукописів, 

сьогодні, є надзвичайно важливою, оскільки в глобальному контексті 

вносить ясність та однозначність щодо об’єктів дослідження, позбавляє 

непорозумінь, невірних інтерпретацій, хибних висновків та узагальнень, 

полегшує пошук інформації. У підсумку, сьогодні, «номенклатурна гігієна» 

є для кожного дослідника питанням репутації. 
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Характеризуючи дисертаційну роботу Т.Є. Шкопинської хотілось би 

відмітити її перспективність та логічний зв'язок теоретичної і практичної 

значущості проблеми. Актуальність обраної тематики не викликає 

сумнівів, адже на сьогодні одним із перспективних напрямів є розробка 

біотехнологій спрямованих на отримання корисних сполук із рослинної 

сировини. В подальшому, це дозволить вирішити цілу низку проблем 

промисловості та сільського господарства.  

З приємністю зазначимо, що дисертаційне дослідження Тетяни 

Євгеніївни реалізовувалось як складова частина науково-дослідної тематики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України в 

межах науково-технічних програм за темою «Біотехнологічні основи 

розмноження ефіроолійних лікарських рослин родини Губоцвіті для 

одержання високоякісного садивного матеріалу» (0116U001994). Робота 

була складовою програми наукових досліджень №26 на тему: «Селекційне і 

технологічне забезпечення виробництва сировини ефіроолійних, 

лікарських і ароматичних культур» («Ефіроолійні, лікарські і ароматичні 

рослини») в рамках завдання ІІ рівня 26.00.01.05.П. «Створити сорти 

лікарських і ефіроолійних культур з підвищеним вмістом біологічно 

активних речовин у фармацевтичній сировині» Дослідної станції 

лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН 

України Полтавської області.  

Дисертацію викладено на 211 сторінках комп’ютерного тексту з яких 

основного змісту 197 сторінок. Рукопис складається з двомовної анотації, списку 

опублікованих за темою дослідження робіт, вступу, шести розділів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаної літератури, додатків та копій 

актів про впровадження, містить 31 рисунок і 29 таблиць. Перелік цитованої 

літератури складається зі 273 джерел, 112 з яких є іншомовними. 

Мета та завдання сформульовані дисертанткою чітко. Завдання логічно 

слідують одне за одним у порядку ієрархії та відповідають проблематиці 

виконаної роботи.  

Ознайомившись із переліком та змістом публікацій зазначимо, що вони 

досить повно відображають зміст роботи поданої до захисту. Результати 

отримані автором висвітлені у 17 наукових і методичних публікаціях з яких 6 

наукових статей (2 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті у 

наукових фахових видання України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 статті у інших наукових виданнях України, 
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включених до міжнародних наукометричних баз даних,), 10 публікацій у 

матеріалах і тезах конференцій. Відзначимо, що перелік профільних наукових 

конференцій де пошукач брала участь свідчить про відповідний рівень їх 

наукової новизни. Крім того, за підсумками дисертаційної роботи 

надруковано методичні рекомендації: «Клональне мікророзмноження і 

оздоровлення рослин роду Mentha», що також є важливим досягненням. 

Дисертанткою вперше на науковій основі запропоновано ступінчатий 

метод стерилізації експлантатів та отримано асептичну культуру Mentha × 

piperita L. та Mentha longifolia (L.) L. В процесі досліджень встановлено 

терапевтичну дозу рибавірину 10 мг/л у живильному середовищі для 

оздоровлення дослідного рослинного матеріалу. Тетяною Євгеніївною 

модифіковано склад живильного середовища для мультиплікації рослин 

Mentha × piperita L. та Mentha longifolia (L.) L., що дало змогу отримати 

достатній коефіцієнт розмноження. Нею зафіксовано позитивний вплив 

наночастинок міді, кобальту та кремнію на морфогенетичні процеси 

рослин Mentha L. в стерильній культурі, що дало змогу підвищити вихід 

рослин-регенерантів та покращити якість рослинної сировини. 

В роботі на прикладі рослин дослідних таксонів, за багатьма 

параметрами в черговий раз продемонстровано переваги клонального 

мікророзмноження над традиційним вегетативним розмноженням. 

Особливо цікавим нам видається встановлення того факту, що copти 

Mentha × piperita «Лебедина пісня», «Мама» та селекційні зразки М 01-02 і 

М 01-12 після застосування біотехнологічних методів стали виpiзнятися за 

мopфoлoгiчними ocoбливocтями та вpoжaйними xapaктepиcтикaми. 

Крім того, в процесі роботи пошукачкою вперше встановлено 

біохімічні особливості рослин дослідних таксонів м’яти, що у підсумку 

підтверджує високу фармакологічну якість ефірної олії сортів вітчизняної 

селекції. 

Як особливо позитивний момент підкреслимо той факт, що 

результати досліджень увійшли до навчальних програм та вже сьогодні 

використовуються при організації учбового процесу під час викладання 

дисципліни «Мікроклональне розмноження рослин» для ОС «Магістр» за 

спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» на факультеті 

захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету 

біоресурсів та природокористування України.  
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Дисертаційна робота написана державною мовою, матеріал викладено 

послідовно, однак, у тексті, подекуди, зустрічаються невдалі вирази, 

присутні русизми, друкарські помилки (стор. 151 та ін.). Приміром, 

“Клональне мікророзмноження … забезпечує збільшення господарсько-

цінних ознак …”, “ … врожайність повітряно-сухих листків…” (стор. 5); 

“високопродуктивних та генетично стійких сортів” (cтор. 21); “Стебло 

м’яти має непучковий тип будови … ” (стор. 47) “ … високоолійний генотип … 

” (стор. 48); “…одна з насінин стала родопочатковою…” (стор. 66); 

“Розміщення гілок супротивне … “ (стор. 67); “…у корневій кімнаті 

лабораторії.” (стор. 68); “ Опробовано 16 варіантів стерилізації… “(стор. 68) 

та ін.. 

Подекуди, в роботі можна зустріти приклади некоректного 

використання термінів. Так, авторка, в роботі термін in vivo вживає замість 

ex situ/ex vitro, тоді як in vivo в буквальному перекладі з латини означає - «в 

(на) живому», тобто «всередині живого організму» або «всередині 

клітини».  

В іншому випадку маємо приклад вживання невідомого слова 

“експлантація’’ (“При експлантації меристем на живильні середовища… “) 

– в сенсі “введення” (стор. 53). 

В роботі Тетяни Євгеніївни розгорнуто й докладно подано за 

розділами обговорення отриманих результатів, що характеризує 

пошукачку як сформованого і вдумливого дослідника, однак, в тексті 

варто уникати кількісних/якісних категорій з неясними критеріями 

(більш/менш, практично всі та ін.), а використовувати числові 

характеристики чи ознаки які мають чітку градієнтну шкалу. 

У подальшому, при написанні наукових робіт Тетяні Євгеніївні слід 

звернути увагу на стиль та форму подачі текстового матеріалу. 

Висловлювання мають бути чіткими, лаконічними та однозначно 

окреслювати поняття чи процеси. Це однаково стосується як оригінальних 

думок автора так і текстів які залучаються до цитування. Так, на стор. 48 

дисертації між іншим читаємо: «…а перевищення сухої маси і концентрації 

сухої речовини в ядерцях свідчить про підвищений вміст РНК і активність 

білоксинтезуючого апарату…» - процитовано за джерелом №17. Можна 

навести й інші приклади. 
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Корекції, як на наш погляд, потребують і деякі підписи до підрозділів, 

рисунків (Рис. 3.12., стор. 104) та таблиць наведених у дисертаційній 

роботі.  

Приміром, назву підрозділу 4.3 “Врожайність повітряно-сухої 

сировини та ефірної олії до та після застосування оздоровлення та 

клонального розмноження в культурі in vitro” (стор.113) коректніше було б 

сформулювати як “Зміна/флуктуація/динаміка показників накопичення 

повітряно-сухої сировини та ефірної олії залежно від походження 

рослинного матеріалу/після застосування процедур оздоровлення in 

vitro”. 

Таблиця 3.3. “Інтенсивність проростання експлантатів сортів м’яти 

перцевої на живильному середовищі МС 2”. Експлантати можуть 

рости/розвиватися/формувати якісь структури, але “проростати” вони не 

можуть (стор. 84).  

Таблиця 4.1. “Вплив клонального мікророзмноження на агробіологічні 

показники кореневищ м’яти (2015-2018 рр.)”. В даному варіанті пропонуємо 

замінити “агробіологічні показники кореневищ” на “біометричні показники 

кореневищ” (стор.108). 

Аналізуючи текстові та ілюстративні частини автореферату і рукопису 

констатуємо, що вони є ідентичними та відповідають формальним вимогам 

щодо їх оформлення. В тексті автореферату у стислій формі подано основні 

частини та положення дисертаційної роботи, що дає змогу читачеві сформувати 

цілісне уявлення про оригінал рукопису. 

Роботу виконано на сучасному методичному рівні, запропоновано також 

власні оригінальні прийоми аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Як 

було зазначено вище, рукопис (та автореферат) добре проілюстровано 

рисунками схемами та мікрофотографіями. Результати експериментів 

статистично опрацьовано та подано у вигляді таблиць, графіків і схем, що 

покращує сприйняття експериментального матеріалу та документально 

засвідчує великий об’єм роботи проведеної пошукачем. Однак, у багатьох 

таблицях роботи (виключення становить, фактично, лише п’ятий розділ) 

похибка/відхилення середньої арифметичної перевищує 5%, що з одного 

боку може свідчити про похибку в обчисленні результатів або 

некоректний аналіз даних (приміром, недостатня вибірка зразків у досліді 

або використання для обчислення масиву даних із незбалансованими 

варіаційними рядами). 
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Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє відображення у 

висновках які розкривають і узагальнюють ретельні дослідження біології 

рослин Mentha L. на анатомічному та біохімічному рівнях, окреслюють 

найважливіші теоретичні положення сформульовані дисертантом на 

основі проведених власноруч прикладних досліджень. Висновки та 

рекомендації виробництву в авторефераті і дисертаційній роботі 

ідентичні, обґрунтовані та відображають зміст дисертаційної роботи. 

Завершуючи загальну частину аналізу рукопису зазначимо, що 

перший його розділ складається з семи підрозділів. В ньому, за 

літературними даними, дисертанткою детально проаналізовано питання 

пов’язані з біологічними особливості рослин Mentha L. та способами їх 

розмноження. Розглянуто, сучасні уявлення щодо систематичного 

положення, походження, особливостей поширення, значення та 

використання рослин роду Mentha. Проаналізовано видове і сортове 

різноманіття видів роду в Україні. Приділено увагу питанням ураження 

рослин роду Mentha вірусними, бактеріальними та грибковими 

захворюваннями. В окремому підрозділі розглянуто склад, властивості 

ефірної олії м`яти та її застосування, проаналізовано дані щодо 

анатомічних та біохімічних особливостей рослин дослідних таксонів. 

Окрему частина літературного огляду присвячено наявному досвіду 

асептичного розмноження та впливу регуляторів росту на кількісні та 

якісні показники ефірної олії рослин Mentha L. Останній підрозділ 

присвячено аналізу даних щодо впливу наночастинок на морфогенез в 

процесі онтогенезу рослинного організму 

Другий розділ роботи традиційно присвячено матеріалам та методам 

досліджень. Він складається з дев’яти підрозділів і в ньому Тетяна 

Євгеніївна презентує весь арсенал методів використаний нею в процесі 

виконання своєї роботи. На початку розділу подано докладну схему 

дисертаційного дослідження (рис. 2.1, стор. 62), з якої слідує, що з 

рослинами які пройшли етап субкультивування на середовищах з 

наночастинками металів далі чомусь нічого не робили. 

Окремі підрозділи присвячено детальним описам методології добору 

рослинного матеріалу, способам його стерилізації, живильним середовища 

для культивування, оздоровлення, клонального мікророзмноження та 

ризогенезу рослин дослідних таксонів Mentha L. Приділено увагу нюансам 

культивування експлантатів на живильних середовищах з 
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наночастинками біогенних металів, постасептичній адаптації рослинного 

матеріалу, екологічним умовам та особливостям проведення 

агробіологічних досліджень, отриманню та аналізу ефірної Mentha × 

piperita L. та Mentha longifolia (L.) L., гістохімічним та анатомічним 

дослідженням рослинного матеріалу досліджуваних таксонів та 

статистичній обробці результатів досліджень. 

В третьому розділі рукопису йдеться про основні біотехнологічні 

аспекти культивування в стерильних умовах дослідних зразків Mentha L. 

Тетяною Євгеніївною подано ґрунтовний аналіз щодо проведених нею 

досліджень стосовно особливостей введення in vitro рослинного матеріалу 

Mentha L. його противірусної терапії, досліджень впливу складу 

живильного середовища на специфіку формотворчих процесів 

досліджуваних рослинних об’єктів у стерильній культурі, впливу 

наночастинок міді та кобальту на процес клонального мікророзмноження 

та ризогенез рослин роду Mentha та їх подальшу постасептичну адаптацію. 

Аналізуючи результати отримані дисертанткою у даній частині 

роботи ми хотіли б для себе з’ясувати окремі питання. На сторінках 

рукопису цього розділу, при описі процедури противірусної терапії 

дисертантка зазначає, що “Найбільш чутливими до дії рибавірину у 

живильному середовищі виявилися сорти, що були створені понад 30 років 

тому”(стор. 82). Нам хотілось би почути коментар авторки з цього 

приводу. Які тут можуть бути задіяні механізми?  

Підрозділ 3.2. роботи присвячено противірусній терапії м’яти в 

асептичній культурі. Суть процедури оздоровлення полягала в додаванні 

препарату рибавірину до живильного середовища. Не зрозуміло, чому 

Тетяна Євгеніївна на сторінках роботи цю процедуру позначає як 

“хемотерапія”? Власне, чому терапія – зрозуміло. Терапія пов’язана з 

хімічним впливом на вірусні частки в живих клітинах об’єкту. Тоді це 

“хіміотерапія” (перевірочне слово – “хімія”). Хоча, варіант “хіміотерапія” 

також зустрічається в роботі (стор. 105). 

Цікавим, на наш погляд, є спостереження щодо індукції калусогенезу 

часточками кремнію в процесі опрацювання технології укорінення 

мікроклонів. Однак, ці результати в роботі проаналізовано лише в 

контексті ризогенезу, хоча, вочевидь, аналіз даних та дослідження в цьому 

напряму могли б мати більш широку перспективу. 
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Чим, на думку дисертантки, можна пояснити той факт, що 

концентрація наночастинок кремнію у живильному середовищі більше за 

5 мг/л пригнічує коренеутворення, знижує інтенсивність ризогенезу та 

відсоток успішно адаптованих рослин? 

Роботи четвертого розділу були сконцентровані навколо питань 

агробіологічної та фітохімічної оцінки впливу оздоровлення та 

клонального мікророзмноження на основні господарсько-цінні показники 

сортів Mentha × piperita L. Дисертанткою розкрито питання впливу 

процедур асептичного культивування та оздоровлення в стерильних 

умовах на агробіологічні показники кореневищ, кількісний вихід та якість 

садивного матеріалу сортів м’яти перцевої, в порівняльному аспекті 

показано, як зазначені біотехнологічні процедури впливають на 

врожайність повітряно-сухої сировини та ефірної олії сортів Mentha × 

piperita L. 

Не маючи зауважень до суті постановки проблеми та шляхів її 

розв’язання вважаємо за необхідне звернути увагу дисертантки на ряд 

незрозумілих моментів.  

У табл. 4.1 (стор. 108) “Вплив клонального мікророзмноження на 

агробіологічні показники кореневищ м’яти (2015-2018 рр.)” подано дані 

щодо зазначених показників, однак не зрозуміло у який спосіб 

проводилося порівняння оскільки не вказано вік рослин, причому по 

кожному показнику подано лише одну цифру, а спостереження тривали 

три роки. Теж саме стосується і табл. 4.3 (стор.114) “Показники 

господарсько-цінних ознак зразків м’яти перцевої за умов застосування 

оздоровлення та МКР in vitro (2015‒2017 рр.)”. Просимо від дисертантки 

коментарів. 

Цитуємо далі по стор.110: “Найбільша біомаса кореневищ зафіксована 

у високоментольних сортів Мама та Лебедина пісня 40,1 та 40,4 % 

відповідно, тобто у перерахунку на гектар біомаса кореневищ у сортів 

збільшилася від 0,35 до 7,02 т/га” – поясніть, будь ласка в даному 

конкретному випадку схему перерахунку відсотків на тони з гектару. 

На стор. 111 дисертанткою зазначається, що “У всіх дослідах виявлена 

загальна закономірність збільшення густоти стояння рослин у варіантах 

закладених матеріалом після оздоровлення від 10,7 % до 26,5 %.”, однак 

знову ніде не зазначено вік оздоровлених рослин використаних для 

порівняння. Це питання є принциповим, оскільки з великою долею 
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ймовірності можна припустити, що показник “густоти стояння” 

оздоровлених/неоздоровлених рослин є величиною динамічною і 

залежить від цілої низки параметрів, що у підсумку може кардинально 

вплинути на результат порівняння. 

П’ятий розділ роботи Тетяни Євгеніївни справляє найбільш позитивне 

враження. Його присвячено дослідженню анатомічних та фізіолого-

біохімічних показників рослин українських сортів м’яти. Пошукачкою 

встановленої структурно-анатомічні особливості будови їх пагонів, 

проведено порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії рослин 

у умовах ex situ та рослин отриманих в результаті мікроклонального 

розмноження та подальшої постасептичної адаптації. Прикінцевий 

підрозділ даного розділу присвячено порівнянню компонентного складу 

ефірної олії рослин отриманих традиційним шляхом та адаптованих 

рослин м’яти отриманих в результаті культивування на модифікованих  

додаванням наночасток міді та кобальту живильних середовищах  

Шостий розділ роботи є заключним і у ньому авторкою розкрито та 

проаналізовано економічну ефективність вирощування сортів Mentha × 

piperita L. за умов застосування розроблених та запропонованих авторкою 

роботи біотехнологічних процедур.  

Робота комплексна, цікава, різнопланова. Знайомлячись з наданими 

матеріалами розумієш, що Тетяна Євгеніївна в процесі її виконання 

оволоділа цілим комплексом методів сучасної біотехнології. Однак при 

уважному знайомстві із текстом роботи стають помітними деякі логічні 

протиріччя та виникають запитання на які б хотілося отримати відповіді.  

Так, дисертанткою як предмет дослідження (стор.23) декларується 

“вплив клонального мікророзмноження рослин сортів м'яти перцевої і 

м'яти довголистої на господарсько-цінні показники й біохімічний склад 

ефірної олії”. Тобто, пошукач припускає, що рослини отримані в результаті 

мікроклонального розмноження будуть мати відмінні характеристики від 

вихідних. Просимо обґрунтувати дану позицію згідно до загальних засад 

фізіології рослин. 

На стор.4 рукопису зазначено, що “Якісний склад ефірної олії у сировині 

вегетативно розмножених рослин м’яти перцевої та рослин після культури 

іn vitro суттєво не вирізняється і знаходиться у межах, що є характерними 

для їхніх генотипів та варіює залежно від сорту”. Натомість, на стор. 140 

авторка резюмує: “… при клональному мікророзмноженні ментольний  
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