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Дисертаційна робота Ю. В. Дубровського є завершеною науковою працею, 

яка узагальнює багатопланові дослідження оцінки біопродукційних 

можливостей екосистем руслових ставків багатоцільового призначення, їхнього 

впливу на якість води, пов'язаних із ними водотоків та значимість екосистем у 

збереженні біорізноманіття. Вона виконана на основі аналізу великого за 

обсягом і глибиною опрацювання фактологічного матеріалу із застосуванням 

новітніх методологічних підходів та використанням сучасних інформаційних 

технологій і є вагомим внеском у розвиток багатьох напрямків гідробіології.

Актуальність досліджень.
Актуальність обраної теми дисертаційної роботи визначається винятково 

важливою роллю екосистем руслових ставків та їх біорізноманіття у 

підтриманні екологічного балансу, стабілізації, охорони та забезпечення 

екосистемних послуг. Вони є суттєвим чинником розміщення продуктивних 

сил та ефективного соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 

Угруповання, що розвиваються в умовах регульованого гідрорежиму, мають 

особливий склад та механізми стійкості, відмінні від більш стабільних 

місцезростань. Підвищена флуктуаційна активність факторів середовища являє 

одну з найважливіших особливостей утворених екотопів та визначає специфічні 

структуру, режим функціонування, механізми стійкості і умови розвитку 

біосистем. Вона забезпечує їм особливо важливу роль у еволюційному процесі, 

формуванні етапів адаптаціогенезу організмів, розвитку спонтанної 

гібридизації і симпатричного формоутворення. Біорізноманіття руслових 

ставків лісостепової зони України відзначається багатством та гамма-
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різноманітністю. Для його оцінки і, зокрема біопродукційних процесів 

особливо важливим є з’ясування інтенсивності продукційно-деструкційних 

процесів у планктоні, ролі руслових ставків у підтриманні якості вод та 

самоочисної здатності пов'язаних із ними водотоків. Не менш важливою є 

оцінка ролі і перспектива руслових ставків у охороні та збереженні 

біорізноманіття перезволожених територій яке в Україні є надмірно 

трансформованим. Виконана робота сприятиме ефективнішому розробленню 

правової бази, стратегії та планів дій з охорони та відновлення природних 

оселиш, та видів. Це ще раз засвідчує актуальність обраної дисертаційної теми.

Визначаючи актуальність дисертаційної роботи Ю. В. Дубровського слід 

також вказати на її зв’язок, насамперед з Директивою 2000/60/ЄС «Про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» (2000) 

та «Стратегією біорізноманіття ЄС до 2030 року: повернення природи у наше 

життя» (Брюсель 2020), а також Державними науковими програмами 

«Рослинний світ: вивчення, охорона та раціональне використання» та Законами 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

приєднання України до Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер», «Про рослинний світ», «Про 

загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі», 

«Про Червону книгу України», а також з іншими національними 

природоохоронними документами.

Новизна досліджень і отриманих результатів.
У результаті здійснення багатопланових досліджень, з використанням 

сучасних інформаційних технологій, спрямованих на вивчення природних 

біопродукційних особливостей екосистем руслових ставків багатоцільового 

призначення, їх впливу на якість водних мас пов'язаних із ними водотоків, а 

також ролі у збереженні біорізноманіття з використанням сучасних 

інформаційних технологій, отримано вагомі результати, які складають наукову 

новизну роботи.
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Уперше отримано цілісне уявлення про квазіприродні екосистеми, 

визначені особливості їхньої біопродуктивності та встановлена роль у 

збереженні біорізноманіття та якості водних мас прилеглих водотоків. 

Особливу наукову цінність складають отримані результати досліджень 

інтенсивності продукційних та деструкційних процесів у планктоні ставків 

багатоцільового призначення та пов'язаних із ними водотоків. Автором, що слід 

відзначити, аргументовано доведено, що за високих рівнів інтенсивності 

продукційно-руслових процесів у їх планктоні руслові ставки виконують 

біофільтраційну роль від органічного забруднення води. Слід також 

підкреслити уперше встановлений автором продукційно-трофічний оптимум 

досліджуваних екосистем. Уперше з'ясована суттєва роль екосистем ставків 

господарського призначення у охороні та збереженні біорізноманіття - 

локального і регіонального.

Науково-практична цінність.
Результати досліджень отримали широке упровадження. У рибницьких 

господарствах мережі агрофірм, колективних сільськогосподарських 

підприємствах та рибоводно-меліоративних станціях регіону отримав широке 

використання, розроблений дисертантом у співавторстві експрес-метод 

оперативного прогнозу природної рибопродуктивності ставків за показниками 

прозорості води. Крім цього, на територіях двох природних національних 

парків, розташованих на крайніх західній і східній частинах лісостепової зони 

України, був упроваджений, розроблений дисертантом, експрес-метод 

визначення таксономічного багатства населення малих гідрооб'єктів за 

індикаторними групами організмів. Дисертантом обґрунтовані пропозиції з 

загальної оцінки природоохоронного значення ставкових угідь за їх 

інтегральним проективним покриттям і - поетапної, на природну кормову базу 

та інтенсифікації рибоводних процесів на руслових ставках багатоцільового 

призначення.

Матеріали досліджень отримають також широке використання у вищих та 

спеціальних учбових закладах при викладанні курсів «Гідробіологія»,
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«Охорона природи», «Основи комплексного використання 

сільськогосподарських водойм» тощо.

Особистий внесок здобувана в роботи, виконані у співавторстві.
Дисертація є самостійним дослідженням автора, включаючи 

обґрунтування теми і розроблення програми виконання польових і камеральних 

робіт, аналізу наукової літератури, збору і опрацювання фактичного матеріалу, 

аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних, формулювання 

положень і висновків та написання наукових публікацій. Результати досліджень 

отримані автором особисто. Матеріали опубліковані у співавторстві містять 

пропорційний внесок здобувана. Права співавторів у публікаціях не порушені. 

Виконання польових досліджень автором проведено з дотриманням правил 

екологічної етики.
Апробація результатів дисертації.

Основні теоретичні й практичні положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі було представлено й 

обговорено на засіданнях Інститутів еволюційної екології і гідробіології НАН 

України та апробовано на 10 міжнародних та всеукраїнських наукових і 

науково-практичних зібраннях. Як одна з найуспішніших регіональних 

науково-дослідницьких праць робота отримала схвалення та була відзначена у 

різних номінаціях трьома міжнародними дипломами.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків в 

опублікованих роботах.
Основні наукові положення, результати наукових досліджень та висновки 

дисертації були оприлюднені у визначеному нормативними документами 

порядку. Вони викладені у 24 наукових публікаціях автора, в тому числі п’яти - 

у іноземних виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних та 

шести - спеціалізованих наукових виданнях, уключених до «Переліку наукових 

фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», 

затвердженого наказами МОН України.
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Структура та обсяг дисертації.
Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних літературних джерел (254 найменування, з них 19 - 

латиницею) та додатку. Загальний обсяг роботи 197 сторінок, основного тексту 

- 160. Текст ілюстровано вісьмома рисунками та 32 таблицями.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій.
Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертаційній роботі є цілком обґрунтованими. Вони базуються на самостійно 

зібраному і коректно опрацьованому матеріалі з використанням сучасних 

методів досліджень та новітніх інформаційних технологій. Висновки, зроблені 

на основі аналізу отриманих автором результатів досліджень є цілком 

аргументованими та охоплюють усі положення, що розглядаються у дисертації. 

Зміст автореферату й основні положення дисертаційної роботи ідентичні.

Оцінка обґрунтованості наукових положень, їх достовірність та 

новизна.
Комплексна оцінка природних біопродукційних можливостей екосистем 

багатоцільових руслових ставків та їх впливу на якість водних мас пов'язаних з 

ними водотоків руслових ставків Лісостепу України складає базову основу 

представленої дисертаційної роботи. Її анонсують анотація, вступ, аналіз 

літератури з питань ресурсного та біотопічного значення руслових ставків і 

стану його дослідження, матеріали та методи. У вступі дається обґрунтування 

мети і завдань, поставлених дисертантом, сформульовані положення, які 

виносяться на захист, охарактеризовано об’єкт та обсяги виконаної роботи. 

Інформативні матеріали з історії досліджень регіону є достатньо повними і 

використані дисертантом при обґрунтуванні результатів виконаної роботи. 

Автор, для вивчення інтенсивності продукційних та деструкційних процесів у 

планктоні, послуговувався у проведенні досліджень склянковим методом у 

кисневій модифікації. Використані також загальноприйняті у гідробіології та
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екології методи кількісного обліку організмів, аналізу їх місць існування та 

встановлення ценотичних зв'язків.

Центральне місце виконаної роботи займають результати досліджень 

природної біопродуктивності руслових ставків багатоцільового призначення. 

Дисертантом встановлено, що вони за трофічним статусом, у лісостеповій зоні 

України, є висококормними та відносяться до трьох трофічних категорій із 

значним переважанням політрофних. Установлено, що їхні біопродукційні 

показники достовірно пов’язані між собою та з основними біотопічними 

параметрами. Автором також доведено, що середньосезонні рівні первинної 

продукції планктону у руслових ставках є цілком достатніми для вирощування 

риби на природній кормовій базі.

Особливий науковий інтерес складають отримані дисертантом результати зі 

встановлення продукційно-трофічного оптимуму у екосистемах, а також 

обґрунтування актуальних питань підвищення та збереження їх біопродукції. 

Автором аргументовано доведено, що з підвищенням рівнів інтенсивності 

ведення рибного господарства величини первинної продукції та деструкції у 

планктоні пропорційно підвищуються, а їх питомі величини за умови високих 

рівнів рибництва - знижуються. Зроблено висновок, що високоінтенсивні 

рибоводні технології не забезпечують повного використання природної 

продукції водойм.

Значну наукову цінність складають отримані матеріали із дослідження 

впливу руслових ставків на гідробіологічний режим прилеглих малих 

водотоків. Автором обґрунтовується значення їх у регіональній гідромережі та 

дається оцінка впливу на продукційно-деструкційні показники. Доведено, що 

руслові ставки, порівняно з руслами, характеризуються вищою інтенсивністю 

продукційно-деструкційних процесів у планктоні.

Особливий науковий інтерес складають результати оцінки екологічного 

стану зарегульованих малих водотоків з використанням біотичного індексу 

Вудівісса. Автором доведено, що руслові ставки сприяють інтенсифікації 

продукційно-деструкційних процесів та, що слід особливо підкреслити,
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збагаченню таксономічного різноманіття малих водотоків. Завершується ця 

частина дисертаційної роботи висвітленням проблем антропічної трансформації 

гідробіологічного режиму малих водотоків.
Дисертантом проведені широкомасштабні дослідження з виявлення 

провідних факторів які відзначаються найбільшим впливом на гідрорежим 

малих річок. Доведено, що руслові ставки багатоцільового призначення 

виконують водоохоронні функції і мають стати своєрідними біофільтрами за 

умови підтримання течії води та обмеження, наближеного до природного, 

формування донних відкладів і заростання. Дисертантом обґрунтовується 

необхідність та запропоновано шляхи і методи відновлення занедбаних 

рибогосподарських об’єктів.

Логічним завершенням роботи є оцінка інтегральної ролі руслових 

ставкових екосистем у збереженні біорізноманіття ліостепової зони України. 

Дисертантом дається характеристика особливостей руслових ставків та 

висвітлюється, виключно важлива їхня роль, у збереженні локального і 

регіонального біорізноманіття за умови невиснажного використання. Слід 

відзначити, що характеристика включає кількісні показники для більшості 

класів тварин - риб, земноводних і плазунів, птахів і ссавців. Завершує цю 

частину роботи аналіз видового насичення ставкових прибережних смуг. 

Автором виявлена концентрація біорізноманіття у них, виділяються біотопи з 

розвиненою трав’яною рослинністю, підкреслюється особливо важлива її роль 

у захисті водних ресурсів і підтриманні біорізноманіття на належному рівні 

його функціонування.

Отримують схвалення, як новітні, матеріали з досліджуваних гідрооб'єктів 

- компонентів екомережі. Вони розглядаються автором у площині видового 

багатства та раритетності. Созологічне значення ставкових екосистем 

дисертантом оцінювалося за наявністю раритетних видів тварин внесених до 

списків Бернської Конвенції, Червоної книги України та інших 

природоохоронних документів, що є важливим показником цінності об'єктів. 

Слід також відзначити виділену автором ознаку природоохоронної цінності
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руслових ставків як добуток площі на величину загального проективного 

покриття рослинного покриву. На її основі доведено, що угіддя ставків 

багатоцільового призначення, відзначаються природоохоронною цінністю та 

мають виступати ядрами локальних і регіональних екомереж, а їх каскади, 

відповідно, - екокоридорами. Підкреслюється необхідність розроблення 

оптимальних режимів управління ставками у площині компонентів екомережі. 

Це, насамперед, спільне планування експлуатаційних і природоохоронних 

заходів, спрямованих на досягнення найкращих економічних і довготривалих 

екологічних результатів (підвищення питомої біопродуктивності і чистоти 

рибопродукції, контроль гідрологічного режиму і поліпшення якості води, 

збереження біорізноманіття і унікальних ценозів і т.д.). Уключення 

багатоцільових ставків у регіональні схеми екомережі є досить перспективним 

шляхом для охорони та збереження біорізноманіття. Дисертантом зроблений 

висновок, що екосистеми руслових ставків, які за видовим багатством і 

різноманітністю наближаються до природних, мають достатні ресурси для 

виробництва рибної продукції і збереження біорізноманіття.

Результати отриманих досліджень автором розглянуті у площині сучасної 

концеції збереження біорізномвніття. Висвітлено особливості квазіприродних 

екосистем та визначено їх природоохоронний потенціал. Підкреслюється, що 

обмежені можливості розширення територій абсолютно заповідного режиму в 

Україні та деградація біорізноманіття, яка має тенденцію до наростання 

зумовили пошук нових нетривіальних підходів. Автором аргументовано 

обґрунтовується необхідність поєднання цілей охорони природи із завданнями 

невиснажливого використання біоресурсів. Це, зокрема виділення 

квазіприродних екосистем як особливого класу охоронюваних об'єктів у 

системі категорій природно-заповідного фонду. Рішення обох завдань вимагає 

підтримання сприятливих для більшості біооб’єктів, у тому числі і умов 

існування. У першу чергу це стосується трофічних факторів, оскільки висока 

інтенсивність продукційно-деструкційних процесів зумовлює деякий надлишок 

поживних речовин і кормової біомаси. Дисертантом розроблено критерії
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квазіприродних екосистем за показниками екологічного режиму, рівнем 

біорізноманіття, ступенем збалансованості основних обмінних процесів та їх 

відповідності природним екосистемам та типологічним природним аналогам.

Дисертантом вказується на доцільність у проектах організації та режиму 

експлуатації квазіприродних об'єктів урахування можливості всебічної 

реалізації та підвищення їх природоохоронного потенціалу, включаючи 

пріоритетність збереження біорізноманіття. Автором цілком доречно 

вказується на відсутність достатнього юридичного захисту у 

природоохоронному аспекті та необхідність обґрунтуванняи і законодавчого 

затвердження спеціальної категорії охоронюваних об'єктів з цільовим 

використанням за аналогією із заповідно-мисливськими господарствами. Слід 

також погодитися з запропонованою пропозицією необхідності розроблення 

рекомендацій щодо оптимізації екологічного режиму руслових ставків шляхом 

застосування ресурсозберігаючих технологій. Заслуговують на особливу увагу 

висвітлені автором у новому аспекті основні шляхи і форми збереження живої 

природи на сучасному рівні - пряме заповідання, збереження модельних 

ситуацій у природі та збереження біорізноманіття в квазіприродних 

екосистемах. Особливий інтерес складають питання, пов’язані з збереженням 

модельних ситуацій у природі. Класичний підхід передбачає збереженням 

природних комплексів або окремих об'єктів у стабільному і незмінному стані 

шляхом повного невтручання або проведення спеціальних підтримуючих 

заходів. На відміну від цього, збереження модельних ситуацій повинно 

передбачати підтримання режиму еволюціонуючих об'єктів. Тобто, даний 

напрямок передбачає заповідання не самого об'єкта, а пов'язаної з ним 

спонтанної динаміки природних явищ. Відповідно до цього, охороні підлягають 

не лише об'єкти і комплекси, а такаж природний хід процесів і явищ разом із 

градієнтами факторів, які їх зумовлюють. Слід відзначити також авторську 

дефініцію модельних ситуацій. За автором це природні полігони, де на земній 

поверхні ставляться унікальні експерименти, результати яких доступні 

порівняльному аналізу за типом просторових або часових рядів, зумовлених
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вираженими градієнтами провідних факторів. Вони є результатом природних 

процесів або антропогенних впливів. Слід відзначити як підсумок цієї 

теоретико-методологчної частини роботи також і дефініцію квазіприродних 

екосистем - як створених або керованих об'єктів з ресурсозберігаючим 

режимом господарювання, які за своєю структурною організацією 

наближаються до природних екосистем і у яких підтримуються сприятливі для 

більшості мешканців умови існування. Дисертантом запропонована стратегія 

управління квазіприродними екосистемами. Вона побудована на основі балансу 

екосистемних послуг і спрямованості на досягнення максимального сукупного 

ефекту від реалізації господарських і природоохоронних можливостей об’єктів. 

Вона поєднується з концепцією екомережі. Автор цілком слушно відзначає, іцо 

квазіприродні екосистеми не відповідають повною мірою критеріям екомережі, 

але, багато з них є потужними рефугіумами біорізноманіття, зокрема для її 

локальних елементів. Це свідчить, як заявляє автор, про актуальність і 

необхідність доопрацювання концепції екомережі з урахуванням фактичної 

ролі та особливостей усіх її потенційних компонентів.

Як комплексне наукове дослідження, дисертаційна робота Ю. В. 

Дубровського, звичайно, не позбавлена окремих недоліків та зауважень. Всі 

вони є переважно дискусійними і тому не знижують її високого наукового 

рівня.

Підрозділ 3.4. «Актуальні питання підвищення та збереження біопродукції 

багатоцільових рибницьких ставків» включає матеріали з різних та нерідко 

мало пов'язаних між собою питань з рибоводної експлуатації ставків, окремі з 

яких не відповідають його завданням.

Не цілком обґрунтованими залишилися переваги розрахункового способу 

вивчення трофічної конкуренції ставкових риб з амурським чебачком 

(розглянуті на с. 69-73) над порівняльними та експериментальними 

дослідженнями.

Недостатньо висвітлена роль комах, рептилій, птахів і ссавців у поїданні 

мальків риб при детальному вивченні її у амфібій..
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Залишилася необгрунтованою типологічна приналежність ставків 

фермерського рибництва.
У табл. 4.4. (с. 90-92) значення БСК наведені за три і чотири доби , що є не 

цілком коректним.
Помилковою (с. 98) є вказування на тенденцію підвищення чистоти води р. 

Стугна від верхів'їв до гирла. За значенням біотичного індексу Вудівісса (табл. 

4.6.) найвищим цей показник спостерігається у середній течії.

Не відзначена роль вищої водної рослинності у формуванні мулистих 

донних відкладів (с. 117).

Автором задекларована, але не проведена природоохоронна інвентаризація 

досліджених об’єктів (с.120).

Відсутня дефініція поняття екологічно цінного виду флори, присутність 

якого не перешкоджає цільовим формам водокористування (с.121).

Є необхідним пояснення зростання структурованості рослинності 

прибережних смуг при формуванні насаджень деревно-чагарникових порід 

(с.145).
Має бути також викладене обґрунтування терміну «екологічно значущих 

видів» фауни і флори.

Є загально відомим твердження дисертанта, що екосистеми ставків за 

показниками біорізноманіття перевершують навколишні агроценози. У 

останніх це підтримується агротехнологіями (с.145).

Руслові ставки не можуть відповідати базовим елементам екомережі, 

останні виділяються за іншими критеріями.

У дисертації мало б бути обґрунтування величин збільшення 

водоохоронних смуг навколо берегів водойм та названі їх приблизні розміри.

У який спосіб має забезпечуватися охорона природного ходу процесів і 

явищ, разом із градієнтами факторів, які їх зумовлюють (с. 155)?

Для більш повної природоохоронної оцінки ставкових угідь було б 

доцільно використовувати, окрім хребетних тварин, також типові та рідкісні 

види макрофітів і їх угруповання.
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Виникає запитання стосовно одиниць індексу таксономічного багатства 

гідрооб'єктів та його залежності від розмірів водойм.

Залишається недостатньо обґрунтованою оцінка природоохоронного 

значення ставкових угідь за їх інтегральним проективним покриттям, оскільки 

коефіцієнти кореляції цього показника за видовим багатством гідро- та 

амфібіонтів не відзначаються великою відмінністю.

Недостатньо обґрунтованою є запропонована нова природоохоронна 

категорія «науково-моніторинговий полігон» у площині її відмінності від уже 

існуючих.
У роботі трапляються невдалі вирази та словосполучення: лукові 

заболоченості (с. 119); качка і гуска хатні замість домашні (свійські) (с. 129); 

медоносні галявини (с. 152); дивовижна різноманітність характеристик і 

екорежимів (с. 156); чудові ряди для порівнянь (с.156); регульовані покісно- 

випасні луки; квітково-медоносні ділянки; плодово-ягідні гаї (с. 156) та ін.

Як вже відзначалося, висловлені зауваження не знижують високого 

наукового рівня виконаної дисертаційної роботи.

Аналіз тексту дисертації свідчить про відсутність порушення автором 

вимог академічної доброчесності. У роботі наявні посилання на відповідні 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, дотримано 

вимоги норм законодавства про авторське право. Зокрема, у рецензованій 

дисертації не виявлено ознак академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Анотація повною мірою відображає зміст роботи. Вона не містить 

положень чи ідей, які не наведено в основному тексті дисертації.

Оцінюючи наукову працю «БІОПРОДУКТИВНІСТЬ РУСЛОВИХ 

СТАВКІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ ТА ЇХ 

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ», у цілому вважаю, що вона є 

завершеним фундаментальним багатоплановим дослідженням. Дисертантом 

здійснено теоретичні узагальнення та проаналізовані біопродукційні 

властивості багатоцільових руслових ставків і особливості їхнього впливу на 

самоочисну здатність малих водотоків. Обґрунтовано доцільність корегування
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режиму використання водойм у залежності від їх трофічних категорій; а також 

показана роль досліджуваних об’єктів, як квазіприродних екосистем, у 

збереженні локального та регіонального біорізноманіття. Вони матимуть 

продовження та знайдуть широке використання.

У роботі отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та 

експериментальні результати, що у сукупності є суттєвими для розвитку 

гідробіології, екології, гідроботаніки, созології та ресурсознавства.

Аналіз представленого для розгляду матеріалу (рукопис дисертації, 

автореферат, публікації) дозволяє стверджувати, що за актуальністю 

опрацьованої наукової проблеми, ступенем новизни наукових результатів, їх 

практичної значущості, обсягом проведених досліджень та повнотою викладу в 

опублікованих працях дисертаційна робота «БІОПРОДУКТИВНІСТЬ

РУСЛОВИХ СТАВКІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ ТА ЇХ
ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ» відповідає вимогам п.п. 9, 11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», що висуваються до дисертаційних робіт, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013. №567, а 

її автор - Юрій Володимирович Дубровський, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 - 

«гідробіологія».

Головний науковий співробітник відділу

геоботаніки та екології Інституту ботаніки

ім. М.Г. Холодного НАН України

доктор біол. наук, професор
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