
рішЕння
Вчено.і.  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 зоологіЇ
та екологі.і. тварин Моргун Галини Микола.і.вни "Особливості мікроеволюці.і. та адаптаці.і.
чужорідних  безхребетних  тварин  унаслідок  інвазі.і.  в  водойми  Азово-Чорноморського
басейну" 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) дисертаціЇ аспірантки кафедри зоологі.і.
та екологіЇ тварин Моріун Галини Микола.і.вни "Особливості мікроеволюціЇ та адаптаці.і-
чужорідних  безхребетних тварин унаслідок  інвазіЇ в  водойми  Азово-Чорноморського
басейну" на здобуття ступеня доктора філософі.і. 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

національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаціЇ аспірантки кафедри зоологі.і.
та екологі.і. тварин Моргун Галини Микола.і.вни «Особливості мікроеволюці.і. та адаптаціЇ
чужорідних  безхребетних тварин унаслідок інвазіЇ в  водойми Азово-Чорноморського
басейну» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю -091 «Біологія» з галузі
знань -09 «Біологія»:

(1)  Зіненко  Олександр  іванович,  кандидат  біологічних  наук  (спеціальність
о3.00.08  -  Зоологія,  рішення  від  4  липня  2006  року),  доцент  кафедри  мікологі.і.  та
фітоімунологі.і. біологічного факультету Харківського національною університету імені
В. Н. Каразіна

дані про рецензента:
Зіненко Олександр іванович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2). Публікаці.і. рецензентки з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:



1.   Тіutепkо,   А.,   Zіпепkо,   О.   (2021).   А   new   specieS   of  LeptopeliS   (Апuга,
Агthгоlерtіdае)  fгоm the  Sоuth-еаStеm  Slope  of the  Ethiopian  Ніghlапds,  with noteS  оп  the
Z,єрfоре/z.s gгсrиz.иее4$ Species complex and the геvаlіdаtіоп of а ргеVіоuslу synonymiSed SресіеS.
ZооКєj;5,1023 : 119-150. httрS://dоі.огg/10.3897/ZооkеуS.1023.53404 (Sсорus)
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., ЕрlапоVа, G. V.,
Zіпепkо,  О.  І., АггіЬаS,  О., Кгаtосhvіl, L., LjuЬіsаvljеVі6, К.,  StагіkоV, V. Р.,  StгіjЬоSсh, Н.,
Ноfmапп,  S.,  LeontyeVa О.  А.,  Вбhmе,  W.  (2020).  Vагіаtіоп  іп  Ьоdу  SiZe  and  sexual  SiZe
dіmокрhіSm  іп the  moSt widely гапgіпg  lіZагd:  testing the  effects  of гергоduсtіVе  mode  and
сlіmаtе. Есо/оgу сZис7 ЕVо/%іz.о72,  l 0(11 ):4531Ц561. httpS ://dоі: 10.1002/есе3 .6077 (SсорuS)
httрS://www.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85089523021&огіgіп=геSultslіst.

3.  Кеhlmаіег,  С.,  Zіпепkо,  О.,  Fгіtz,  U.  (2020).  The enigmatic Сгіmеап gгееп lіZагd
(Z,сzсеrҐсy Vj.г;.dz.$ иоgи;ЛссZ)  is  extinct Ьut not Vаlіd:  MitogenomicS  of а  120-уеаг-оld museum
Specimen  геVеаls  hіStогісаl  іпtгоduсtіоп.  /о%гисy/  о/ Zоо/оgz.сa/  SуS/еиm/z.с$  сr7€d  ЕVо/%іZ.ои
Rе5еaгсй, 58 :303-307. httрS://dоі.огg/10.1111/jzs.12345 (SсорuS)
httрS://www.sсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85074560034&огіgіп=геSultslіst.

(2) 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:
Сірашнюк Володимир Юрійович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2). ПублікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.  SkогоЬаgаtkо, D. А., Маzі1оV, А. А.,  Stгаshпуuk, V. Y. (2020). Епdогеduр1ісаtіоп

іп  Dго$орЛZ./сї  7иє/aиоgtzsfєг  ргоgепу  аНег  ехроSuге  to  acute  y-іггаdіаtіоп.  Rаdz.о/z.ои  сrис7
ЕиvZ.гоиmе73іс7/ ВZ.орйу#Z.с$,  j9, 211-220. httpS ://dоі.огg/10.1007/S00411 -019-00828-8 (Sсорus)
httрs://www.SсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-85078590426&огіgіп=геsultslіSt.

2. Скоробагатько, д. О., Страшнюк, В. Ю., Мазілов, О. О. (2019). Індекси добору
у  нащгLдків  DгоSорhіlа  теlапоgаStег Меіg.  пістія  гострого y-опромінюва.ння.  Фактори
е кспериментальн оЇ             еволюц іЇ             орган ізмів ,              2 5              (2) о             86-91.
htфS://dоі.огg/l0.7124ЛЕЕО.V25.1144

3. Dуkа, L. D.,  Shаkіпа, L. А.,  Stгаshпуuk, V. Y., ShсkогЬаtоv, Y. G. (2016). Effects
of  З6.6   GHz   and   Static   magnetic   field   оп   dеgгее   of  епdогеduрlісаtіоп   іп  D7~о$орйZ./о
теlапоgаstег роh}г[іегю сhгоггюSо"еS. Іпtегпаtіопаl Jоuгпаl of Radiation Віоlоgу, 9 2(4), 2.2;2-
227. httрS://dоі.огg/10.3 l 09/09553002.2016.1137105 (Sсорus)
httрS://www.SсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
84961120408&огіgіп=геSultslіSt&Sогt=рlf-
f&sгс=S&Stl=&St2=&Sіd=6554942а76170121а505dсd3740Ь1е5с&sоt=Ь&Sdt=Ь&Sl=139&S=
тітLЕ-АвS-
КЕУ%28Еffесts+оf+36.6+GНZ+апd+stаtіс+mаgпеtіс+fіеld+оп+dеgгее+оf+епdогеduрlісаtіоп
+іп+DгоSорhіlа+mеlапоgаstег+ро1уtепе+сhгоmоSоmеS%29&геlроS=0&сіtеСпt=3&sеагсhТег
m=.

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


