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IIРИСУТНI: Головуюча на засiданнi - д.б.н.,
зоологiТ ХНПУ iM. Г.С. Сковороди Харченко Л.П., д,б.н.,
кафедри зоологiТ Чаплигiна А.Б.; д.б.н., професор кафедри зоологiТ, декан
Природничого факультету ХНПУ iM, Г.С. Сковороди N4apKiHa Т.Ю.; д.б.н.,
професор, завiдувач вiддiлу науковлIх фондових колскцiл"I IHcTltTyTy зоологiТ iпr.

i.i. Шмалъгаузена НАН УкраТни Пучков О.В.; д.с.*г.н., професор, академiк
ЛiсiвничоТ академiТ наук УкраТни lr4сшкова В.Л.; д.б.н., професор, завiдувач
кафедри ботанiкlа ХНПУ iM. Г.С. Сковороди Леонтьсв Д.В., к.б.н., доцент
кафедри зоологiТ та екологiI тварин ХНУ iпц. В.Н. Каразiна llолчанiнова l-{.}O.;

к.б.н., доцент кафедри зоологiТ ХНПУ imr. Г.С. Сковороди VlyxiHa О.Ю.; к.б.н.,

доцент кафедри зоологiТ ХНПУ iM. Г.С. Сковороди Ликова I.0.; к.с.-г.н., доцент
кафедри зоологiТ Х}tПУ iM. Г.С. Сковороли Бачинська Я,О.; к.б.н., завiдувач
музеем Ярмак Т.Л.; к.б.н., доц, кафелри зоологiТ iM. Г.С. Сковороди
Влашенко А.С,; аспiрантки кафелри зоологiТ Нiколенко Н.Ю. та
Kob.tapoMi Н.А.

Серед присутнiх докторiв наук - б за налрямом дисертацii.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ: Обговорення дисертацii Федяй [рини
Олександрiвни на тему: <<Таксономiя. екологiя та бiономiя наземних
напiвтвердOкрилих (Hemiptera, Неtеrорtеrа) урбошенозiв мегаполiсу>> зi
сгlецiальностi 091 - Бiологiя. Науковий керiвник: доктор бiологiчнi.{х наук,
професор кафедри зоологiТ, декан Природничого факультету ХНПУ iMeHi
Г.С. Сковороди iv{apKiHa Т.Ю. Рецензенти: доктор бiологiчних наук, доцент
Чаплигiна А.Б,, кандидат сiлъськогосподарсъких наук, доцент Бачинсьtса Я.О.

Щисертацiйне дослiдження виконано як складову частину комплексноТ
програ]\{и наукOво-лослiдноТ роботи кафедри зоологiТ Харкiвського
нацiонального педагогiчного yHiBepcl.tTeTy iMeHi I'.C. Сковороди <<Вtлвчеллня

механiзмiв пiдтримання бiорiзноманiття на рiзних рiвнях
бiологiчних системD (лержавна ресстрацiя: ЛЪ0111U00888З
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j\ЪOl i9U002295,2а|7-2021рр.). Тема дисертацiТ була затверджена та уточнена
Вченою радою Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
I'.C. Сковороди (протокол ЛЬ10 вiд 16 грудня 2016 року; протокол ЛЬ2 вiд 27
квiтня 202а року).

СЛУХАЛИ: наукову доповiдь аспiрантки кафедри зоологiТ Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди Федяй I.0. за
матерiалrами дисертацiйноТ роботи <<Таксоtlомiя, екологiя та бiономiя наземних
напiвтвердокрилих (Неmiрtеrа, Heteroptera) урботtенозiв плегаполiсу> на
здобуття наукового ступеня доктора фiлософii (PhD) за спечiальнiстю 091 -
Бiологiя.

ВИСТУПИЛИ: rrоставили запитання: головуюча на засiданнi д.б.н.,
проф. Л.tI. Харченко, д.б.н., проф. Пучков О"В., к.б.н., доц. Ликова I.0", к.б.н.,

доц. Myxiнa О.Ю.
З позитивною оцiнкою дисертацiйноТ роботи виступили:

Природничого факультету

1) HayKoBH[l керiвнuк., д.б.н., професор
Харкiвського Hauнацiональног0

кафедри

унiверситету iMeHi Г.С. Скrэвороди ivtapKiHa Т.К).;
2) рецензенmu,. зав. кафедри зоологiТ Харкiвського нацiоналъного

педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди, д.б.н., доц. Чаплигiна А.Б.;
к.с.-г.н.. доц, Бачинсъка Я,о.

Взяли участь в обговореннi роботи: д.б.н., проф. Харченко "l1.Il., д.б"н.,
проф. Пучков О.В., к.б,н., доц. N4yxiнa О.Ю.,, к.б.н., доц. IIолчанiнова Н.IО.

УХВАЛИЛИ:
На пiдставi ексгIертизи дисертацiйноТ роботи, доповiдi здобувача,

IIоставлених запитань присутнiх i вiдповiдей здобувача, обговорення

учасниками засiдання основних Ilоложень дисертацiТ, виступiв наукового
керiвника та рецензентiв прийняти такий висновок шодо дисертацiйноi роботи
Федяй I.0. <<Таксономiя, екологiя та бiономiя наземних напiвтвердокрилих
(Hemiptera, Неtеrорtеrа) урбоченозiв пtегаполiсу>.

1. Актуальнiсть роботи. Щослiдження ентомофауни трансформованих
бiоценозi", шо вiдчувають на собi значне антропогенне навантаження становить
ocTaHHiM чесоN,t значний iHTepec. Велiлкi MicTa як ocHoBHi ь,тiсця мешкання людей
складаються не тiлъки з районiв багатоповерховоi забулови, промислових
пiдприсмств, але й рiзноманiтних озеленених дiлянок (парки, газони, сквери),
перелогiв i пустирiв з досить характерними особливостями, rцо вiлрiзняють ik
вiд iнших трансформованих ценозiв (Козлов, |987; Клауснитчер, 1990)"

MicTo XapKiB - один з найбiлъших промислових центрiв УкраТни, що
характеризусться специфiчною екосистеtчIою, де за рахунок зростання територiТ
та особливостей if використання (поява нових районiв i житлових масивiв,
створення паркiв i cKBepiB, тощо) йде постiйний перерозподiл природних i
порушених дiлянок всерединi MicTa, Природнi угруповання органiзмiв на
територii п,ticTa постiйно пiддаються сильному антроttогенному пресу, що
приводить до змiни умов проживання. видового складу, чисельностi та
структури популяцiй комах (КлауснI.{тцер, 1990; lехтярева, 2tJ04; Золотарев,

зоологiТ, декан
педагогiчного



2005; Мсtлкова, 2014;
свосрiдних складових

Лукашук, Рыжая, 2009). Що однiсТ з домiнантних та
ентомофауни MicTa вiдносятъся напiвтвердокрилi

(Heteroptera), як численнi представнI4ки. В YKpaTHi пiдряд представлений майже
800 видами - мешканцями багатьох (в т.ч. i трансформованих) екосистем
(Putshkov, Putshkov, 199б). Бiльшiсть клопiв ведуть наземний спосiб життя,
серед яких переважають фiтофаги, частина вiдноситься до хижакiв, а oKpeMi
стенотопнi види можуть мати бiоiндикацiйне значення. Перiодично
розмножуючись в масовiй кiлькостi, деякi представники пiлряду завдають
icToTHoT шкоди сiльськогосподарськиNl та лiсовtтм культураъ{.

За ocTaHHi десятирiччя iHTepec до вивчення клопiв в УкраТни (навiтъ в

фаунiстичному аспектi) значно знизився. Для мiських середовищ взагалi
вiдсутня iнформацiя HaBiTb щодо таксономiчноТ структури пiдрялу. Вiдомостi
щодо екологiчних особливостей багатьох видiв у природних та
трансформованих екосистемах вкрай фрагментарнi. Вишезазначене зумовило
актуа-цьнiсть проведення даного дослiдження.

lVIeTa дослiджеttня - встановити видовий склад, особливостi екологiчноТ
специфiчнiсть наземнихструктури та бiономii, зоогеографiчну

напiвтвердокрилих м. Харкова та оцiнити бiоiндикацiйнi можливостi клопiв в
екосистемi мегаполiсу.

fiля досягнення поставленоТ мети бl,лlа позначенi наступнi завдання:
1. Встановлення видового склад)l та проведення аналiзу таксономiчноТ

структури представникiв пiдрялу Неtеrорtеrа на територiТ м. Харкова,
1 Проведення зоогеографiчного аналiзу напiвтвердокрилих фауни

мегаполiсу.
З. Встановлення особливостей житт€вих циклiв основних врrдiв

напiвтвердокрилих в умовах MicTa Харкова.
4. Визначення особлl.твостей ярусного розподiлу та екологiчноi

структури клопiв рiзних бiотопiв MicTa.
5. ВивченняособливостейбiономiТнапiвтвердокрилих.
6. Оцiнка бiоiндикацiйних можливостей напiвтвердокрилих на

територiТ мегаполiсу.
об'скm dослidlrcення

b.r. Харкова.
Преdллеm dослidакення рiзноманiття, поширення, екологiчнi

характеристики наземних клопiв м. Харкова.
Меmоdа mа Jwamepialtu dосlлidеrcення: польовi збори (стандартний метод

косiння ентомологiчним сачком, грунтовi пастки Барбера, ручний збiр на

рослинах i у Грунтовiй пiдстилцi), камеральна обробка MaTepia.ity, статистична
обробка даних. Vlатерiалом дослiдження слугувалl.t власнi збори автора.

2. Формувацня науковOго завдання, нове розвОязання якого отримано
в дисертацiТ.

lисертацiю Федяй I.0. присвячено вирiшенню актуального наукового
завдання i встановлення видового складу, особливостей екологiчноТ структури
та бiономiТ, зоогеографiчноТ специфiчностi наземних напiвтвердокрилих
пл. Харкова та наданоi оцiнки бiоiндикацiйнl.rх можливостей клопiв в екосистеплi
мегаполiсу.



3. HayKoBi
повизна.

Наукова

положення, розробленi особисто дисертантом, та ix

новизна резулътатiв дослiдхtення отриN4аних особисто
здобувачем, полягаютъ у такому:

Вперulе встановлено видовий склал пiдряду Heteroptera Ni. Харкова - 1В0

видiв напiвтвердокрилих iз 120 родiв i l7 ролин, з яких вперше для маТерикОВОТ

УкраТни вказано Xylocoris (Proxylocoris) galactiпus (FiеЬеr, 1836) (Anthocoridae);

для Лiсостегrу Catoplatt,ts пigriceps Hor.,.ath, 1905 (Tingidae), Stепоdеmа
(Stепоdеtпа) holsata (Fabricius, 17S7) (N4iridae); для JliвобережноТ УкраТни -
Carpocoris (Carpocoris) рurрttrеiреппis (De Gееr, |77З) (Pentatomidae) Та

Trigoпotylus ruficorлis, (Geoff1,oy, 17S5) (iv{iridae). Чотири види родини Lygaeidae
Лr/уsiи,s ericae (Schilling, 1829), Perithrechus gепiсulаtus (Наhп, 18З2),

Perithrechus gracilicol,пis Puton, I877, Тарlзrореltus coпtracttts (HerTich-SchёfTer,

1SЗ5) та п'ять видiв родини N4iridae - ДmЬlуф,lus паsutи.t (Kirschbaum, 1856),

l)eraeocoris lutеsсепs (Schilling, 18З7), Globiceps (K,elidocoris) flavoltlacu!attts
(Fabricius, |794), I\{otostira elollgata (Gеоffrоу, 17В5) та Pilophorus perplextls
Dtэuglаs et Scott, 1875 виявилися новиN,{и для XapKiBcbKoT областi.

Вперuле проаналiзовано якiсно-кiлькiсну характеристику роДин
напiвтвердокрилих в залежностi вiд особливостей урбоценозу.

Вперtuе для мегаполiсiв вивчено екологiчнy структуру та прOведено
зоогеографiчний аналiз гетероптерофауни. Уточнено життсвi циклlа фоновиХ
видiв клопiв в умовах м. Харкова. Проведено детальний аналiз гlрOсторового
(ярусного) рtэзподiлу Неtеrорtега м. Харкова.

Вперtuе проведена оцiнка бiоiндикацiйних можливостей
напiвтвердокрилих на територiТ MicTa.

4. Обгрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, якi захищак)ться. N4етоди дослiдження вiдповiдаrоть пlетi та
поставленим завданням, об'скту i прелrrету дослiдження. Робота обГрунтоваItа З

виIiористанням глибокого аналiзу, "пiтерату-рних джерел. HayKoBi положення й
висновки чiткi, науково обrрl,нтованi, достовiрнiсть яких пiдтверджено
методаN..{и м атем ати чноТ ста,гистики.

5. PiBeHb теорети5ноi пiдготовки здобувачао його особистиЙ внесок у
розв'язацня конкретного науковоfо завдання. piBeHb обiзнаностi здобувача
з результатами наукових дослiджень iнпrих учених. Автором
проде]чiонстровано глибоку теоретичн! пiдготовку, як з бiологiТ, так i з

предмету та об'скту дослiдх<ення. Автором самостiйно було проведено збiр та
обробка матерiалу, аналiз результатiв i формування висновкiв. Робота е

результатом 4-рiчних дослiджень дисертанта. Наземнi напiвтвердокрилi зiбранi
aBTopoN.I самосr,iйно (2017-2019 рр.). f'акож автором опрацьованi матерiалlr
колекцiйних фондiв ЩержавнOго lV{узею природи Харкiвського нацiонального

унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна, а також численнi матерiа_,-lи кOлеГ.

Камеральна обробка, визначення матерiалу та аналiз результатiв дослiДження
гIроведенi дисертантом самостiйно.

6. Наукове та шрактичне значення роботи полягае в тоN{у. rтIо на
пiдставi вивчення видового складу встановлено видовиЙ СК.l'I8Щ

напiвтвердокри.]1их (Неtеrорtеrа) урбоценозiв м, Харкова - 180 видiв iз 120 родiв
та |7 родин,з яких вперше для материковоТ УкраIни вказан0 Xylocoris'



(Proxylocoris) galactiпtts (FiеЬеr, 1ВЗ6) (Anthocoridae); для JIiсостепу
Catoplatus пigriceps Ноrvбth, 1905 (Tingidae), Stепоdеmа (Stепоdеmа.) holsata
(F-abricius, 1787) (l\4iridae); дпя JIiвобережноТ УкраТни - Carpocoris (Carpocoris)

рurрurеiреппis (De Gееr, |77З) (Pentatomidae) та Тrigопофlus rufi,corпis
(GeoffToy, i 785) (N{iгidае). Чотири види родини Lygaeidae * |iysius ericae
(Schilling, 1829), Perithrechus geпiculatus (Hahn, l832), Perithrechus gl"acilicorпis
Puton, 1В77, Taphropeltus coпtl,actus (Неrriсh-SсhёftЪr, 18З5) та п'ять видiв

родини Vliridae - дmЬ|,ф,lus пasutz,ls (КirsсhЬаum, 1856), Deraeocoris lutesc:eпs

(Schilling, l8З7), Giobiceps (Kelidocoris) flavolпaculatts (habricius, 1794),

|,[otostira е!опgаtа (Geoffroy, 17В5) та Pilophorus perplextts l)ouglas et Scott, 1875

виявилися новими для XapKiBcbKoT областi. Вперше проаналiзовано якiсно-
кiлькiсну характеристику родин напiвтвердокрилих в залежностi вiд
особливостей урбоrrенозlr. Вперше для мегаполiсiв вивчено екологiчну
структуру та проведено зоогеографiчний аналiз гетероптерофауни. Уточнено
х<иттсвi цикли фонових видiв клопiв в умовах п..t. Харкова. IIроведено детальний
аналiз просторового (ярусного) розподiлу Неtеrорtеrа м. Харкова- Вперше
проведена оцiнка бiоiндикатtiйних можливостей напiвтвердокрилих на територiт
MicTa.

Практичне значення роботи поляга€ в тому, tцо теоретичними
положеннями та практI4чниN,{и нагIрацюваннями N{ожутъ послугуватися
викладачi при викладаннi Kl,pciB з зоологiТ безхребетнLiх, загальноТ ентомологiТ,
прикладноТ ентомологiТ та еко;lогiТ коl,цах, екологii мiсъког0 середовиша; rrри
проведеннi навчальноТ польовоТ практики студентiв прирOдничого факультету;
гIри cTBopeHHi навчальних посiбникiв; студенти в рiзних видах професiйноТ
пiдготовки. IViатерiали дослiдження доцiльно використовувати в процесi
пiдвищення квалiфiкацii праuiвникiв бiологiчних спецiальностей та викладачiв
педагогiчних закладах виIцоТ освiти.

Отриманi результати з видового ск:rаду, бiотопiчного розгtодiлу клопiв в

межах мегаполiсу, Тх екологi.lних особливостей збагачують нашi знання про

формування фауни MicT та слугують теоретичним пiдrрунтям для розробки
заходiв Iцодо збереження бiологiчного рiзноманiття трансформованих
екосистем, обrрунтувqннi необхiдностi створення природно-заповiдних
об'ектiв.

7. Використання результатiв роботи. Результати дослiджень ]uожуть
бути використанi в навчальному процесi в ХНПУ
гriдготовцi та викладаннi KypciB <Зоологiя
ентомологiя>>, <Прикладна ентомологiя та екологiя комах)), <Бiоiндикацiя>>,
<<Зоогеографiя>, Загальна ентомологiя> та при проведеннi навчальноi польовоТ
практики студентiв прIlродничого факультету. Це
студентам ознайомитись iз методами вивчення

дозволить викладача}/ та

фауни MicT, ссноRами
прогнозування впливу урбанiзачiТ на тваринний cBiT мегаполiсу,

8. Повнота викладення результатiв дисертацii в публiкацiях та
особистий внесок здобувача в публiкацii', виконанi у спiвавторствi.
N{атерiали дисертаuiТ опублiковано в 1З наукових працях' iз них * 5 статей у
}курналах, якi включенi до шцiжнародних наукоN4етррlчних баз даних (Web о1'

Science, Index Copernicus та Scopus) та с науковими фаховипли виданнями

iMeHi Г.С. Сковороди при
безхребетних)), кЗагальна



УкраТни, одна - у перiодичному виданнi краТн СС (Чехi я), 7 - матерiали та тези
конференчiй.

HctyKoBi працi, у яка-y опублiкованi ocHoBHi резульлпаmu dослidження:
У фахсlвuх вudаннях lпu въtdаннях, якi вкпюченi do лti:жнароdн,uх

наукомеlпрLtчнLtх баз dсtнuх :

Fedyay I.A.. Markina Т.Yu., Putchkov А.V. (2018). Ecologo-faunistic review
of the bugs of infraorder Pentatomomorpha (Heteroptera) of tlrbocenoses of
Kharkiv city (Ukraine) . Biosуsrems Divеrsiф, 26 (4), ЗOВ-31б.

Ьi!рl.,,зlti.gгg,_i!J.]ý{]j ij_lr_.Ч111],] (Web of Science, фахове видання)
(особuсmuй внесок: збiр пlсt часmкова обробка факmttчноzо mа
л i t,lt ер апtур lt о z о лl а m е р i a: 1,, i t t п,t е р п р е пt ац iя р езул ьm аm i в) .

MapKiHa T.tO., Пучков О.В., Федяli r.O. (20i9). HoBi та маловiдомi види
клопiв (Insecta, Неtеrорtеrа) фауни УкраТни. Бiолоеiя mа валео.цоеiя: 20,
76*87. htц..iсllчrч l|l.,r],_ii_:li,.;idl,]5;j59S (Index Сореrпiсus, фахове
видання) (особuспtt,tti внесок: пidбiр пlа оLlраL|лованllя лimераmурu, збiр mа
о бр cl б к а ф ак пt tt ч н о z о .1 l а l11 е р i ct.ll,, i н ttt е р tl р е tlt а t 

1 
i я р е зу "ry ьп,l allli в ) .

Федяii 0.0., N4apKiHaT.}O. (2019). lеякi особливостi сезонних циклiв
представникiв пiлрялу, напiвтвер.]окри;Iих (Heteroptera) урбоценозiв MicTa
Харкова. Бiо.lоеiя mа валлеолоеiя: 2|. 104_1 09.

i,itlр.r|dр_tдrgliЦ.j1]Д;=1Ц::1ý.]q l9;]_1л i=\ (Index Copernicus, фахове
видання') (ocoбucmtlti BtlecoK: rlidбiр пlа опраL|юванлlя лiпlераlпурtц збiр mа
обробка факпtuчн оzо "\t ап1 ер i a-ll,, н сtп tt сання часmuнLt сmаm.mi ) .

4. Fedyay I.A., N4arkina Т.Yu, (2020). Ecological and faunistic review of the true
brrgs of inttaorder Cimicornorpha (Неtеrорtеrа) of urban cenoses of Kharkiv
city (Ukraine). Zoodivel,sity, 54(2). l зз-l 46.

Цд.Lýl_qi.qgg,j_[j. i "54[i7 ;.:,-lo]ij]l; i.i]. i]З (фахове видання) (особлtсmuй
вн е с ок ", п.п ану в а н |! я,, i н rll ер tl р е пt а t4 iя. р езу"п ьm аm i. в ) .

Kunakh O.N4., Fedya_v I.0. (2020). Аrе Heteroptera communities able to Ье
bioindicators of urЬап епr,,irопmепts? Biosystems Diversity, 2В(2), 195--2а2.

1зýпs-rglа19lg1Цjjt]]Ш{L]i ( We Ь of Sc ie п се, S с о р u s, фахо ве в идан ня)
(особuсmuй внесок: пidбiр mа опрацювання лimераmурu, iнпtерпреmацiя

резульmаmiв.
Пу бл iкаърii| у п.ер i о d tlч нuх в t,t d а r tH ях к р а i,н € (_|

Комароми Н.А., Федяй И.А., Николенко H.IO. (2020). Биоразнообразие
ЖеСТКОItРЫЛЫХ II ПОЛi/)IiССТКОКры_цых насекоiчlъiх (Insecta: Coleoptera,
Heteroptera) в мегапоJlисе восточной Украины, Sсiепtifiс disct,tssioп (Praloa,
Czech Republ ic) , 46 ( 1 ), 1 5-2 1 . IJRL: hýp,,_l_ig;q1i' fiЁ_
djэ!^li;эlqц_=qqj]э,l11]llL]j]]r *], (Index Copernicus) Qlidбiр mа опраlуовання
лim ераmурu, iнmерпреm аъliя резульmаm iB, лtапuс ання часmuнu с mаmmi).

ПублiKаъlii, якi засвidчуKlmь апробat|ю резульmаmiв duсерmаъуii'
(.tt аmерiа.1 u mа пtезu) :

(Dеляй r.O. (201 7). Обзор клопов-IrIитников надсемейства Pentotomoidea.
(Heteroptera) урбанизированных биотопов г. Харькова. Маmерiалu
BceyKpaiHcbKo| зоолоziчноi' конференtlii' <Фауна YKpai|Hu на меэlсi M-XY]
сm. HoBi конtlепцil' зоолоеiчнuх dослidжень>. XapKiB, С З6-З7. (особuсmuй

1.

2.

a
J.

5.

6.

7,



внесок: пidбiр mа опрацювання лimераmурu, збiр mа обробка факmu.чно?о
лl аm ер iалу, напLlсQлtня m ез.) .

8. Федяй И.А. (201В). Сведения о наземных полужесткокрылых
(Heteroptera) урбоценозов города Харькова. Маmерiа.пu I MiжHapodrlo['
конференцii' лloLlodux ученuх; <XapKiBcbK,utt прuроdнuчuй фс-,рум>. XapKiB.
С. 82-В3. (особttсmuй внесок: пidбiр лimераmурu, збiр mа обробка

ф акmuчноzо,ц аmер iалу, iнmерпре mацiя резулыl1 аlпi в, напu с а н t1 я m е з) .

9, Федяй И.А. (2018). Наземные полужесткокрылые (Неtеrорtеrа)

урбопенозов города Харъкова. ,h4аmерiалtt LY з'iзd1, YKpaiHcbKoeo
енlпо.л,ю.паziчноzо mоварuсmва. XapKiB. С. 1З 1-1З2. (ос:обuсmuй внесок:
пidбiр пtа опрацювання лirперапtурu, збiр lпч обробка факпtuчноео
маmерiаlу, iнmерпреtпацiя резульmаmiв, напuсання mез).

10. Федяй I.0. (2019). Видовий склад назеN,{них напiвтвердокрилих
(Неtегорtеrа) урбоценозiв MicTa Харкова, Маmерiалъt II Мiжнароdноl
конференtlit' -tto:tochlx ученLtх: KXapKiBcbKLtl't прttроdнuчuit фору,ъ,t>l, XapKiB.
С. 82-83, (особuсmttй внесок: опрацювання .пiпlераmурu, збiр m.а обробка

фuкпtttчноzо .11аlперiал1l, Hurt ttcuH ня mез).
11.Федяй I.0., N4apKiHa T.IO. (2019). Напiвтверлокрилi iнфраряд1,

Ciinicomorpha (Неtеrорtеrа) урбоценозiв м. Харкова. Маmерiалч
МiжнароdноI' зоо-lоziчноi' конференtlil' <Фауна YKpalHtt на межi .YY*XXI
сlп. Сmан i бiорiзноз,tанittltttя e*ocltcrllelt прuроdоохороннuх mерLtпэорiй,
прuсвяченоl' 220 рiчнtttli Bid dня нароdження О, Заваdськоzо)). Львiв.
С. 170-172, (особuсmtttt бнеL,ок. опрdl,|ювання "пimераrпуllu, обробка

ф акmttчно Zо 14al1,1ep i a:ty, н а п t! с а н н я lll е з ) .

12.Федяй И.А., Маркина Т.}О. (2019). Полужесткокрыльiе (Неtеrорtеrа)
герпетобия урбанизированных биотопов г. Харькова. Х,[аmерiа-пtt II
Х,Iiжнароdноi' науково-пракlпttчноi' конференлуii <flpupod+Lt|ta наука it

освimа: сучаснuti сmан i перспекmltвLl розвLtmку, прuсвячена ВO-й рiчнuцi.
заснr,вання Прuроdнuчоzо факу.lьrttеrrtу, ХНПУ iлl, Г.С. CKoBopodu>l,
XapKiB. С. 186-187. {особuсmuй внесок: пidбiр лimераmурu, збiр mа
обробка факmuчноzо .лiamepiaлy, напt tсання tпез).

13.(Dедяй [.О., MapKiHa T,IO., Гончаренко Я.В., Пронiна Ю.В. (2020).
Видовий склад напiвтвердокрилих (HE'I'EROP'I'ERА) Ботанiчного саду
ХНПУ iMeHi Г.С. Сковороди. Маmерiалu "utiжHapodHo| HayKoBoi.'

конференцii' <<Сrпан i бiорiзно.лtанiпtпtя e*ocucllleJvl Шаtlькоzо
нat yi он апьн оzо прuро О н о? о парку mа iHtuux пр upо 0 оохороннux mеръtmopiti >,

прuсвяченоi' па.l,|'яп,li члена-кореспонdенmа I{AH YKpai'Hu, dокmора
бiо"поziчнttх наук, dtрекmора lнсmumуmу еколоzi| Карпаm. НДН YKpaiHtt
Козловськоео Мtlколч Пав:lовuча шл. Лъвiв С. 100--104. {особuсmutt внесок:
опрацювання, .пimера,mурu, обробка, фа.кmuчноео л,lаmерiапу, напl.лсання
rпез).
9. Апробацiя матерiалiв дисертацii. OcHoBHi результати дисертацiйноТ

роботи доповiдалися i обговорювалися на: ВсеукраТнськiй зоологi.tнiй
конференuiТ кФауна Украiни на межi ХХ-ХЮ ст. HoBi концепцiТ зоологiчних
дослiджень>> (XapKiB, 2017); t та Il Vliжнароднiй конференцiТ молодих учених:
<<Харкiвський природничий форум> (XapKiB, 2018, 2019); IX з'iздi Украiнського
ентомологiчного товариства (XapKiB,20l8); rI Мiжнароднiй науково-практичнiй



конференцiТ <Природнича наука й ocBiTa: сучасний стан i перспективи

розвитку, гIрисвячена 80-й рiчнrлчi заснування Природничого факультету,
ХНПУ iM. I'.C. Сковородrа> (XapKiB, 2019); lVliжнароднiй зоологiчнiй
конференцiТ <<Фауна УкраТни на межi XX-XXI ст. Стан i бiорiзноманiття
eKoc}IcTeM природоохOронних територiй9 присвяченоТ 220 рiчницi вiд дня
народження О. Завадського)) (Львiв, 2019); I\4iжнароднiй rrауковiй конференцiТ
<Стан i бiорiзноманiття екосистем Шацького нацiонального природного парку
та iнших природоохоронних територiй>, присвяченiй пам'ятi члена-
кореспондента НАН УкраТни, доктора бiологiчних наук, директора IHcTrTTyTy

екологiТ Карпат НАН УкраТни Козловського N4иколи Павловича (Львiв, 2020).
10. Оцiнка мови та стилю дисертацiТ. Щисертацiю написано науковою

мовою, структура дисертачiТ вiдповiдас алгоритму проведеного автором
дослiдження. Змiст науковоТ роботи викладено украiнською мовою в логiчнiй
послiдовностi та доступною для спрI]йняття, адекватно використан0 HayKoBi
термiни. Змiст, оформлення дисертаuiТ та кiлъкiсть публiкацiй вiдповiдаютъ
вимогам наказу N4OH УкраТни вiд 12,01.2017 року J\Гs 40,<Про затвердження
вимOг до оформлення дисертаuii>.

11. Вiдповiднiсть змiсry дисертацiТ спецiальностi з вiдповiдноi галузi
знань. Щисертацiя I.0. Федяй на Te}t{y <Таксоноп,tiя, екологiя та бiонопдiя
наземних напiвтвердокрилих (Неmiрtеrа. Неtегорtеrа) 1,рбоrrенозiв мегацолiсу>r.
повнiстю вiдповiда€ паспорту cпeriianbHocTi 091 - Бiо"qогiя.

12. Рекомендацiя дисертацii до захисry. Щисертачiйна робота LO. Федяй
виконана на високому HayKoBo\,Iy piBHi та с цi;-tiсниN{ науковим дос,тiдженням,
що вiдповiдас встановленим вимогаNI чинного законодавства Украiни.

Враховуючи високий piBeHb дослiдlкень, актуальнiстъ,1джень, актуальнlстъ, новизну,
,aTiB та вiдповiднiсть роботи
фахового ceMiHapy Харкiвського

практичну цiннiстъ отриманLIх результатiв та вiдповiднiсть

нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди рекоменду€
дисертацiю I.0. Федяй <<Таксоtломiя, екологiя та, бiономiя FIаземних
напiвтвердокрилих (Hemiptera, Heteroptera) урбоценозiв мегаполiсу>, подану на

Бiологiя.
Результати вiдкритOго голосування: одноголосно.
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