


 дисертаційної роботи здобувача кафедри зоології та екології тварин 

Березкіної Анни Євгенівни; 

1) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Березкіної Анни Євгенівни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) Вивести зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації опонента Уваєву Олену 

Іванівну, доктора біологічних наук, професора, у звязку з хворобою і 

неможливістю приймати участь у засіданні спеціалізованої вченої ради та 

ввести до складу ради і призначити опонентом для захисту дисертаційної 

роботи здобувача кафедри зоології та екології тварин Березкіної Анни 

Євгенівни на дисертацію «Популяційна структура та ресурси черевоногого 

молюска Nacella concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української 

антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, 

Західна Антарктика» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – 

«Біологія» за спеціальністю 091 – «Біологія»: 

 (1) Сон Михайло Олегович, доктор біологічних наук (спеціальність 

03.00.17 – гідробіологія), старший науковий співробітник ДУ «Інститут 

морської біології НАН України»  . 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Zhulidov A. V., Kozhara A. V., van der Velde G., Leuven R. S. E. W., Son M. O., 

Gurtovaya T. Y., Zhulidov D. A., Nalepa T. F., Santiago-Fandino V. J. R., 

Chuikov Y. S. Status of the invasive brackish water bivalve Mytilopsis leucophaeata 

(Conrad, 1831) (Dreissenidae) in the Ponto-Caspian region // BioInvasions Records. 

2018. Vol. 7, Iss. 2. P. 111–120. DOI: https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.2.02 

(Scopus). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85047855785&origin=resultslist 

2. Son M. O., Prokin A. A., Dubov P. G., Konopacka A., Grabowski M., MacNeil C., 

Panov V. E. Caspian invaders vs. Ponto-Caspian locals – range expansion of invasive 

macroinvertebrates from the Volga Basin results in high biological pollution of the 

Lower Don River // Management of Biological Invasions. 2020. Vol. 11, Iss. 2. 

P. 178–200. DOI: https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.2.02 (Scopus). URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
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3. Gogaladze A., Raes N., Biesmeijer J. C., Ionescu C., Pavel A.-B., Son M. O., 

Gozak N., Anistratenko V. V., Wesselingh F. P. Social network analysis and the 

implications for Pontocaspian biodiversity conservation in Romania and Ukraine: A 

comparative study // PLoS ONE. – 2020. – Vol.15, Iss. 10. Art. e0221833. DOI: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221833 

https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.2.02
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(Scopus). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85094652759&origin=resultslist  

 

2) Внести зміни до складу спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березкіної Анни 

Євгенівни «Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella 

concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української антарктичної станції 

“Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, Західна Антарктика» 

для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – «Біологія» за 

спеціальністю 091 – «Біологія»: 

 Голова ради: Атраментова Любов Олексіївна, доктор біологічних 

наук (спеціальність 03.00.15 – генетика), професор, завідувач кафедри генетики 

і цитології біологічного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (1): Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних 

наук (спеціальність 03.00.15 –  Генетика), старший науковий співробітник, 

професор кафедри генетики і цитології біологічного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Зіненко Олександр Іванович, кандидат біологічних 

наук (спеціальність 03.00.08 – Зоологія), доцент кафедри мікології та 

фітоімунології біологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Сон Михайло Олегович, доктор біологічних наук 

(спеціальність 03.00.17 – гідробіологія), старший науковий співробітник ДУ 

«Інститут морської біології НАН України» ; 

 Опонент (2): Солодянкін Олексій Сергійович, кандидат біологічних 

наук (спеціальність 03.00.15 – генетика), провідний науковий співробітник 

лабораторії молекулярної діагностики Національного наукового центру 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини». 

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Березкіної Анни Євгенівни «Популяційна структура та ресурси 

черевоногого молюска Nacella concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах 

Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг 

Аргентинські острови, Західна Антарктика» на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 091 – «Біологія» з галузі знань 09 – «Біологія». 
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