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Антон ПАНТЕЛЕйМОНОВ

ВченоЇ  ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і. аспірантки
кафедри  зоологі.і.  та   екологіЇ  тварин   Березкіно.і.  Анни   Євгенівни   «Популяційна
структура   та   ресурси   черевоногого   молюска   Nс7се//с7   соисj.иисZ   (StгеЬеl,    1908)   у
прибережних   водах   Укра.і.нськоЇ   антарктично.і.   станці.і.   "Академік   Вернадський",
архіпелаг Аргентинські острови,  Західна Антарктика» на здобуття ступеня доктора
філософі.і. за спеціальністю -091 Біологія з галузі знань -09 Біологія та затвердження
кафедри    зоологіЇ    та    екологіЇ    тварин    біологічного    факультету    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши  виступ  декана  Біологічного  факультету,  доцента  Гамулі  Ю.  Г.  з
питання:     «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і. аспірантки
кафедри  зоологіЇ  та   екологі.і.  тварин   Березкіно.і.  Анни   Євгенівни   «Популяційна
структура   та   ресурси   черевоногого   молюска   Nдсє//сZ   соисz.7зи   (StгеЬеl,    1908)   у
прибережних   водах   Укра.і.нсько.і.   антарктичноЇ   станці.і.   "Академік   Вернадський",
архіпелаг  Аргентинські  острови,  Західна  Антарктика»  на  здобуття  ступеня  доктора
філософіЇ за спеціальністю -091 Біологія з галузі знань -09 Біологія та затвердження
кафедри    зоологі.і.    та    екологі.і.    тварин    біологічного    факультету    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару».

Вчена рада університету ухвалила:
1.  Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних  працівників  Харківського

національногоуніверситетуіменіВ.Н.Каразіна)дисертаціЇаспіранткикафедризоологі.і.
та  екотіогі.і.  тварин  Березкіно.і.  Анни  Євгенівни  «Популяційна  структура  та  ресурси
черевоногого молюска Nосє//с7 соисZ.иис7 (StгеЬе1, 1908) у прибережних водах Укра.і.нсько.і.
антарктично.і. станціЇ ``Академік Вернадський", архіпелаг Аргентинські острови, Західна
Антарктика» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю - 091 «Біологія» з
галузі знань - 09 «Біологія»:

(1) Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук (спеціальність
о3.00.15  -Генетика),  старший  науковий  співробітник,  професор  кафедри  генетики  і
цитологі.і.  біологічного   факультету  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Страшнюк Володимир Юрійович
1) У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..



2) Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:

1.         SkОгоЬаgаtkо,   D.   А.,   Маzіlоv,   А.   А.,   &   StгаShпуuk,   V.   Y.   (2020).
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huрsWwww.Sсорus.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-85078590426&огіgіп=геsultslіst.
2.        Скоробагатько, д. О., Страшнюк, В. Ю., & Мазілов, О. О. (2019). Індекси

добору  у  нащадків  Dгоsор%  иеJаиоgоsfєr Меіg.  після  гострого  y-опромінювання.
%°к%Уой НаЩаеАк"с`пDерuЇ:і%_:±_ні:ї--:.-:?Ї?-?люції   -організмів,         25(2.),         86J91.
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3.         Dуkа, L. D., Shаkіпа, L. А., suаshпуuk, V. Y., & ShсkОгЬаtоv, Y. G. (2016).
Еffесtsоf36.6GНzапdStаtісmаgпеtісfіеldопdеgгееоfепdогеduр1ісаtіопіпDгоsор%
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227.          DОІ:           httрs://dоі.огg/10.3109/09553002.2016.1137105           (sсорus)          URL:
hдрsW~.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-84961120408&огіgіп=геSultslіst

Зіненко  олександр  іванович,  кандидат  біологічних наук  (спеціальність  о3.00.08  -
Зоологія),   доцент   кафедри   мікологі.і.   та   фітоімунологі.і.   біологічного   факультету
ХарківськогонаціональногоуніверситетуіменіВ.Н.Каразіна

дані про рецензента:
Зіненко Олександр іванович
1)У2021роцінебувчленомспеціалізовант.їученихрадзправомприйнятгядо

розгляду та проведення разового захисту дисертаціі.
2)        Кандидатська дисертація захищена в 2006 році.
3)Публікаці.і.рецензентазнауковогонапряму,заякимпідготовленодисертацію

здобувача:
1.         Тіutепkо,  А,  &  Zіпепkо,  О.  (2021).  А  new  species  of Lерtоре1іs  (Апuга,

Аhhго1ерtіdае) fгоm the sоuth-еаstеm slope of the Ethiopian Ніghlапds, with notes оп the
1ерfореJz.s  gгои7.ие%s  species  complex  and  the  геvа1іdаtіоп  of а  ргеvіоuslу  synonymised
sресіеs.  ZооКеуь  J02J(1023),119-150.  DОІ:  htфs://dоі.огg/10.3897/zооkеуs.1023.53404
(SсорuS)               URL:                               httрS://WWW.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85103137694&огіgіп=геsultslіst

2.        RоіtЬегg, Е.  s.,  Огlоvа, V. F., Вulаkhоvа, N. А., Кuгапоvа, V. N., Ер1апоvа,
G.V.,Zіпепkо,О.І„АггіЬаs,О.,Кгаtосhvіl,L.,LjuЬіsаvljеVі6,К.,Stагіkоv,V.Р.,StгіjЬоsсh,
Н.,Ноfmапп,S.,LеопtуеvаО.А.,&Воhmе,w.(2020).VагіаtіопіпЬоdуsіzеапdsехuаl
sіzеdіmогрhіsmіпthеmоstwіdеlугапgіпglіZагd:tеstіпgthееffесtsоfгергоduсtіvеmоdе
апdс1іmаtе.Есо/оgуЛЕvоJ%fz.ои,jО(11),45314561.DОІ:httрs://dоі:10.1002/есе3.6077
(Sсорus)                      UIu :                      mps ://www.sсорus.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-
85089523021&огіgіп=геsults1іst

3.         Кеhlmаіег, С., Zіпепkо, О., & Fгіtz, U.  (2020). The enigmatic Сгіmеап gгееп
1іzагd (Ии vz.г#* иоgиz7}со)  is extinct Ьut not vаlіd: Mitogenomics of а  120-уеаг-оld
museum  specimen  геvеаls  hіstогіса1  іпtгоduсtіоп.  Jо#гиа/  о/ ZооJоg#  Sу$fеmаfz.сS  #
ЕVоJфRеsесїгсй,58(1),303-307.DОІ:httрs://dоі.огg/10.1111/jzs.12345(Sсорus)URL:
httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85074560034&огіgіптеsultslіst.

2.  Затвердити  кафедру  зоологі.і. та  екотіогі.і. тварин  біологічного  факультету
Харківського    національного    університету    імені В. Н. Каразіна   для    проведення
фахового семінару.


