


- голови спеціалізованої вченої ради університету 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» (штатного працівника Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна): 

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. 

Дані про голову ради: 

1. У 2021 році не була 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. Ongaro, L., Scliar, M., O., Raveane, A., Marnetto, D., Sarno, S., Gnecchi-

Ruscone, G.A.,…Atramentova, L.,… Montinaro, F. (2019). The Genomic Impact of 

European Colonization of the Americas. Current Biology, 29(23), 3974–3986. DOI: 

10.1016/j.cub.2019.09.076 (Scopus). URL: 

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

85075399923&origin=resultslist 

2. Jeong, C., Balanovsky, O., Lukianova, E., Kahbatkyzy, N., Flegontov, P., 

Zaporozhchenko, V., …Atramentova, L.,…Krause, J. (2019). The genetic history of 

admixture across inner Eurasia. Nature Ecology and Evolution, 3(6), 966–976. DOI: 

10.1038/s41559-019-0878-2 (Scopus). URL: 

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

85065175002&origin=resultslist 

3. Atramentova, L., Luchko, E., & Filiptsova, O. (2018). Impact of migration on 

the expression of aggression and empathy in urban populations. Egyptian Journal of 

Medical Human Genetics, 19(2), 83–86. DOI: 10.1016/j.ejmhg.2017.06.004 

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

85021793851&origin=resultslist 

 

та опонентів: 

(1) Уваєва Олена Іванівна, доктор біологічних наук (спеціальність 

03.00.17 – гідробіологія), професор кафедри екології Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році була членом спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

(1) ДФ 26.153.001 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 
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1. Uvayeva, O., & Utevsky, S. (2021). Comparative analysis of population 

characteristics of two viviparid species (Mollusca: Viviparidae) in water bodies of 

Ukraine. Biologia, 76(1), 113–122. DOI: 10.2478/s11756-020-00504-z (Scopus). 

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

85084431329&origin=resultslist 

2. Uvayeva, O.I. (2019). The many-year growth dynamics of the mollusks 

of fam. Viviparidae in the water bodies of Ukrainian Polissya. Hydrobiological 

Journal, 55(6), 65–72. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i6.60 (Scopus). URL: 

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

85079516786&origin=resultslist 

3. Uvaeva, E.I., & Shcherbina, G.K. (2017). The role of Viviparus 

contectus (Millet) (Mollusca, Viviparidae) in the sedimentation of suspension and 

transformation of organic matter in the Tnya River (Ukraine). Inland Water 

Biology, 10(4), 415–418. DOI: 10.1134/S1995082917040113 (Scopus). URL: 

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

85038097403&origin=resultslist 

(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».  

Дані про опонента: 

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

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.  

2. Кандидатська дисертація захищена в 2012 році. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Bolotin, V., Kovalenko, G., Marchenko, N., Solodiankin O., Rudova N., 

Kutsenko V.,…Drown, D.M. (2021). Complete Genome Sequence of Brucella 

abortus 68, Isolated from Aborted Fetal Sheep in Ukraine. Microbiology Resource 

Announcements, 10(10), e01436-20. DOI: 10.1128/MRA.01436-20 (Scopus). URL: 

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

85102584599&origin=resultslist 

2. Zlenko, O.B., Tkach, G.E., Sukhorukova, A.B., Kylypko, L.V., Machota, L.S., 

Ignatenkov, O.S.,…Solodiankin O…Duerr A. (2020). PCR based prevalence study of 

Francisella tularensis in Kharkiv, Dnipropetrovsk, and Mykolaiv oblasts during 2015-

2018. Journal of Veterinary Research (Poland), 64(1), 63–71. DOI: 10.2478/jvetres-

2020-0007 (Scopus) URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85091987930&origin=resultslist 

3. Mykhailenko, A., Utevsky, A., Solodiankin, O., Zlenko, O., Maiboroda, O., 

Bolotin, V.,… Gerilovych, A. (2020). First record of Serratia marcescens from 

Adelie and Gentoo penguin faeces collected in the Wilhelm Archipelago, Graham 

Land, West Antarctica. Polar Biology, 43(7), 903–910. DOI: 10.1007/s00300-020-
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2) Затвердити склад 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): Уваєва Олена Іванівна, доктор біологічних наук, 

спеціальність 03.00.17 – гідробіологія, професор кафедри екології Державного 

університету «Житомирська політехніка»; 

 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». 


