
Присутні:
Члени кафедри екології та зоології:
доктор біологічних наук, професор Гандзюра В.П., доктор біологічних 

наук, професор Гарманчук Л.В., доктор біологічних наук, професор Лукашов 
Д.В., доктор біологічних наук, доцент Трохимець В.М., кандидат біологічних 
наук, доцент Балан П.Г., кандидат біологічних наук Безсмертна О.О., кандидат 
сільськогосподарських наук Карлащук С.В., кандидат біологічних наук, доцент 
Матупікіна Н.О., кандидат біологічних наук, доцент Мякушко С.А., кандидат 
біологічних наук, доцент Подобайло Ю.В., кандидат біологічних наук 
Проценко Ю.В., кандидат біологічних наук Сінгаєвський Є.М., аспірант 
Борисенко М.М.

Запрошені: доктор географічних наук, професор кафедри гідрології та 
гідроекології географічного.факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Ободовський О.Г., доктор біологічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора ННЦ «Інститут біології та 
медицини» з наукової роботи Сокур Л.В.

З присутніх 6 докторів наук та 8 кандидатів наук - фахівці за профілем 
поданої на розгляд дисертації.

Порядок денний:
Обговорення дисертаційного дослідження аспіранта кафедри екології та 

зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Борисенка М.М. на тему: «Вплив умов регульованого стоку на угруповання 
зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС» поданого на здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 101 - «Екологія» щодо його рекомендації
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для попереднього розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. 
Тема дисертаційного дослідження затверджена протоколом № 5 засідання 
Вченої ради Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 
листопада 2016 року, уточнена та перезатверджена протоколом № 8 засідання 
Вченої ради Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 10 березня 
2020 року.

Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор Лукашов Д.В.

Слухали:
Доповідь здобувана ступеня доктора філософії Борисенка М.М. по 

дисертації на тему: «Вплив умов регульованого стоку на угруповання 
зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС», що подана на здобуття 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 - «Екологія».

Доповідач обґрунтував актуальність обраної теми, визначив мету та 
завдання, охарактеризував об’єкт та предмет дослідження, описав використані 
методи та виклав основні наукові положення та висновки, що виносяться на 
захист, вказав науково-практичну значущість роботи.

Борисенко М.М. зазначив, що в умовах глобальної екологічної кризи 
існує необхідність детального вивчення впливу на довкілля усіх галузей 
господарства, включаючи гідроенергетику, з метою мінімізації цього впливу. 
Кардинальні перебудови річкових екосистем під впливом будівництва ГЕС 
стосуються, насамперед, ділянок у їх верхніх б’єфах, де утворюється 
водосховище — техноекосистема, що відрізняється від річкових та озерних 
екосистем природного походження. Водночас ділянки в нижніх б’єфах ГЕС 
вважаються менш зміненими і такими, що можуть мати природоохоронне 
значення. Але суттєвий вплив роботи ГЕС існує і в таких ділянках, він потребує 
вивчення, що дозволить його зменшити, а також більш ефективно проводити 
природоохоронні заходи. Зооперифітонні угруповання є чутливими до факторів 
довкілля, що перебувають під впливом роботи гідроелектростанцій та є 
поширеними в нижньому б’єфі Канівської ГЕС, тому їх доцільно 
використовувати як маркерну групу при вивченні такого впливу.

Доповідач вказав на виявлені в роботі зміни під впливом роботи 
Канівської ГЕС умов існування зооперифітонних угруповань (зокрема таких 
факторів довкілля як температура води, вміст розчиненого кисню, показник pH) 
та зміни їх таксономічного складу й кількісних характеристик (таких як 
щільність та біомаса).

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою і логікою дослідження та 
складається з анотації державною та англійською мовою, та зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Після закінчення доповіді Борисенка М.М. присутніми були поставлені 
такі запитання.



з

Кандидат біологічних наук, доцент Матушкіна Н.О.: на графіку 
залежності значень індексу Шеннона від середніх витрат води тренд має 
нелінійний характер, а від середніх рівнів води — лінійний. Чим саме зумовлено 
вибір таких трендів?

Відповідь: обирався тип тренду, за якого коефіцієнт апроксимації був 
найвищим, таким чином також обирався коефіцієнт кореляції, що 
використовувався для оцінки сили зв’язку (Пірсона - для лінійних трендів та 
Спірмена - для нелінійних).

Доктор біологічних наук, доцент Трохимець В.М.: 1). Що таке м’яка 
біомаса та загальна щільність? 2). У першому пункті висновків йдеться про 
Ваші дані чи літературні? 3). Поставте координатну сітку на карту (рисунок 
2.1).

Відповідь: 1) Термін «м’яка біомаса» тут використовується у значенні: 
біомаса без урахування молюсків; загальна щільність - це загальна чисельність 
всіх представників угруповань зооперифітону поділена на площу субстрату. 2). 
Перший пункт висновків стосується першого розділу дисертації - огляду 
літератури, тому там йдеться в першу чергу про літературні дані, але ці 
твердження підтверджуються і моїми даними. 3). Погоджуюсь із зауваженням.

Кандидат біологічних наук, доцент Мякушко С.А.: Поясніть 
закономірності, що стосуються насичення киснем, чому глибинні води менш 
насичені киснем? Як впливає на вміст кисню сам факт проходу води через 
споруди ГЕС, чи не відбувається її аерація?

Відповідь: в пригреблевій частині водосховищ є досить значні глибини і 
там дійсно спостерігається знижений вміст розчиненого кисню, такі дані є по 
Київському , Каховському водосховищах і Дністровському каскаду. При 
проході води через турбіни ГЕС відбувається додаткова дегазація і так 
збідненої на кисень води. Ці процеси вивчаються і є рекомендації 
встановлювати на ГЕС спеціальне обладнання для аерації води, щоб 
покращувати екологічну ситуацію в нижньому б’єфі. В тому числі такі 
дослідження ведуться і в Україні на Каховській ГЕС.

Доктор біологічних наук, професор Гарманчук Л.В.: Чи не занадто 
мала кількість точок використовується для висновків про наявність 
залежностей про вплив на температуру води?

Відповідь: В даних випадках було отримано статистично значиму 
кореляцію, тому, на мою думку, тут можна говорити про таку закономірність.

Кандидат біологічних наук, доцент Балан П.Г.: 1). Що означає 
виділення кольором в таблиці оцінок якості води за біотичними індексами? 
Наведіть розшифровку на слайді. 2). Видові назви слід виділяти курсивом, в 
презентації вони не виділені.

Відповідь: 1) В таблиці наведено числові значення індексів, а кольором 
позначено оцінку якості води. Назви оцінок відрізняються за різними 
індексами, тому було складно дати коротку розшифровку. Погоджуюся з 
зауваженням. 2). Погоджуюся з зауваженням.

Кандидат біологічних наук, Проценко Ю.В.: 1). Зауваження: не можна 
використовувати джерело Google Earth в презентаціях, це заборонено, навіть з
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посиланням. Можна використати Open Street Maps. 2). Що це за програма 
Astcrics, що вона робить?

Відповідь: 1) Погоджуюся з зауваженням. 2). Цю програму мені 
порекомендували В.А. Ляшенко і мій науковий керівник. Вона розраховує 
велику кількість біоіндикаційних індексів, а також співвідношення 
чисельностей екологічних, груп організмів, виходячи з переліку видів чи 
надвидових таксонів і їх чисельностей. Саме для цього я її і використовував.

Доктор географічних наук, професор Ободовський О.Г.: 1). Чи 
оцінювали Ви референційні умови стосовно гідробіологічного середовища? 
Оскільки у 2016 р. було внесено зміни до законодавства України, згідно якого 
необхідно виконувати всі вимоги Водної рамкової директиви ЄС. 2). Чи 
намагалися ви виявити зв’язки між змінами водного режиму і змінами 
угруповань гідробіонтів, а саме стосовно рівнів води і швидкості течії?

Відповідь: 1). На жаль, провести дослідження тими ж методами до 
побудови каскаду ГЕС на Дніпрі на даний момент неможливо, тому 
здійснювалося порівняння з природними незарегульованими річками за 
літературними даними. Зокрема були виявлені відмінності від них у 
таксономічному складі перифітонних угруповань (особливо стосовно 
оксифільних та реофільних видів). Також здійснювалося порівняння значень 
індексу Шеннона, щільності та біомаси угруповань. 2). Під час досліджень було 
здійснено спробу оцінити зміну швидкості течії з віддаленням від греблі ГЕС і 
такі зміни були зафіксовані: ближче до греблі швидкість течії була вища. І 
угруповання гідробіонтів також змінюються з віддаленням від греблі.

Доктор біологічних наук, професор Гандзюра В.П.: 1). На Вашу думку 
на гідробіонтів впливає саме температура чи її стрибки? 2). Які ви можете 
визначити найбільш значущі чинники, на які впливає ГЕС, для досліджуваних 
угруповань? Чи є такий вплив виключно негативним, чи він може бути 
позитивним? 3). Чи можна дати якісь практичні рекомендації згідно отриманих 
результатів?

Відповідь: 1). На окремі екологічні групи у складі угруповань вплив 
може бути позитивним, наприклад надходження органічних зависей позитивно 
впливає на активних фільтраторів. Але вплив на екосистему на прикладі 
угруповань - скоріше негативно. Серед найбільш значущих чинників може 
бути вміст кисню, а також термічний режим. 3). Якщо суттєво змінювати 
режим роботи станції для зменшення шкідливого впливу, то вона перестане 
виконувати свою регулюючу функцію. Є рекомендації інших авторів у літні 
періоди робити санітарні попуски. Можливо - встановлення обладнання для 
аерації води.

Доктор біологічних наук, доцент Трохимець В.М.: Ви вважаєте, що 
кисень найбільше впливає на угруповання. Але вміст кисню піддається дуже 
значним добовим змінам. То чому Ви вважаєте, що головним фактором є саме 
вміст кисню, адже місцеві організми мають бути добре адаптованими до 
значних його змін. Можливо головним є інший фактор, більш стабільний, і 
зміни якого значмо більше впливають на гідробіонтів? Саме тому доцільно
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застосовувати багатофакторний дисперсійний аналіз, він би показав реально 
який фактор впливає.

Відповідь: Погоджуюсь із зауваженням, я, ймовірно, неправильно ставлю 
вміст кисню на перше місце. Але багатофакторний аналіз не вдається 
застосувати для моїх даних, оскільки умовою його використання є те, щоб 
фактори, вплив яких аналізується не були кореляційно пов’язані. А в даному 
випадку вони мають такі зв’язки. Саме тому так складно правильно ранжувати 
ці фактори.

Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового 
керівника доктора біологічних наук, професор Лукашова Д.В.

В даній праці надано характеристику основним абіотичним факторам 
середовища (таким як швидкість течії, температура води, pH, вміст розчинних 
солей та розчиненого кисню), що впливають на перифітонні угруповання і, 
водночас, залежать від впливу роботи гідроелектростанції. Виявлено клінальні 
зміни значень окремих показників з віддаленням від греблі ГЕС.

Автор надав характеристику зооперифітонних угруповань досліджуваної 
ділянки, описав їх таксономічний склад та основні кількісні характеристики 
(такі як щільність та питома біомаса). Показав залежність цих показників від 
роботи гідроелектростанції, що проявляється в окремі сезони року, як 
загальних для угруповань, так і для окремих таксономічних груп гідробіонтів у 
їх складі. Розглянув склад угруповань за основними екологічними групами та 
його зміни у зв’язку з роботою ГЕС. Використовуючи матеріали про 
таксономічний склад угруповань та щільності представників окремих таксонів, 
провів оцінку показників забрудненості води з використанням ряду біотичних 
індексів і виявив вплив роботи ГЕС на ці показники.

Таким чином в роботі було показано що ряд параметрів, які 
характеризують як умови довкілля так і стан гідробіоценозів перебувають в 
залежності від роботи гідроелектростанції. Такий підхід дозволяє оцінити 
характер та інтенсивність впливу роботи ГЕС на річкову екосистему саме в 
умовах великої рівнинної річки з каскадним розміщенням ГЕС.

В цілому, дисертація Борисенка М.М. є самостійним та завершеним 
дослідженням, виконаним на належному науковому рівні здобувачем особисто. 
Дисертант розкрив тему, досягнув поставленої мети дослідження та виконав 
поставлені завдання. Борисенком М.М. було дотримано правил академічної 
доброчесності. Індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний 
навчальний план аспірантом виконано в повному обсязі.

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці:
Доктор географічних наук, професор Ободовський О.Г. зазначив 

важливість роботи з виявлення зв’язків водного режиму Канівської ГЕС з 
іншими факторами навколишнього середовища та характеристиками 
угруповань гідробіонтів. В Україні існує певна нестача робіт такого напрямку 
по нижніх б’єфах гідроелектростанцій. Важливо, що дисертант провів 
самостійні вимірювання ряду параметрів навколишнього середовища.
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Робота має ряд дискусійних моментів, зокрема, в таких роботах слід ще 
більше уваги приділяти порівнянню отриманих результатів з референсними 
умовами.

В цілому, окремі зауваження не впливають на позитивну оцінку даної 
дисертації. Вона є завершеним, актуальним та самостійним дослідженням. 
Дисертація на тему «Вплив умов регульованого стоку на угруповання 
зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС» може бути рекомендована до 
разової спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду та захисту на 
здобуття ступеня доктора філософії за відповідною спеціальністю.

Виходячи зі змісту рукопису, можна стверджувати про повноту 
висвітлення досліджуваного питання. Робота має послідовну й логічну 
структуру, складається з анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 
використаних джерел, додатків. Основний текст викладено на 192 сторінках. 
Список використаних літературних джерел нараховує 210 найменування, з яких 
61 латиницею. Основні результати висвітлено в 4 наукових статтях, апробовано 
на наукових конференціях.

Доктор біологічних наук, доцент Трохимець В.М. вказав, що дана 
робота є продовженням низки наукових праць щодо досліджень зооперифітону 
(проф. Протасова О.О. та інших дослідників), але містить у собі новаторські 
ідеї щодо специфіки впливу абіотичних умов у межах нижнього б’єфу 
рівнинних водосховищ. Важливим є той факт, що дисертант проводить аналіз 
впливу абіотичних факторів на динаміку кількісних показників даної групи 
гідробіонтів. Важливою є спроба не просто висловити гіпотези, але й з’ясувати 
механізми даної динаміки.

Проте робота не позбавлена і певних недоліків. Зокрема в ній не вистачає 
багатофакторного аналізу, який міг би показати цікаві зв’язки. Це могло б дати 
наукове пояснення результатам роботи, наведеним у висновках 3-4. Тим 
більше, що у дисертанта є дані по низці показників (температура, концентрація 
розчиненого кисню, pH, мінералізація, тощо).

Загалом же дисертаційна робота «Вплив умов регульованого стоку на 
угруповання зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС» може бути 
рекомендована до подання у разову спеціалізовану вчену ради для 
попереднього розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 101 - Екологія.

У обговоренні дисертації також взяли участь:
Доктор біологічних наук, професор Гандзюра В.П. зазначив, що дана 

робота є суто екологічною, є одною з небагатьох спроб оцінити взаємозв’язок 
гідробіологічних, гідрологічних, гідрофізичних, гідрохімічних параметрів в 
умовах нижнього б’єфу гідроелектростанції. В ній дійсно масив чинників 
пов’язано в рамках конкретної екосистеми. А зооперифітонні угруповання 
використано як віддзеркалення стану даної системи. Тому дану дисертаційну 
роботу можна рекомендувати до подання у разову спеціалізовану вчену раду
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для попереднього розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 101-Екологія.

Кандидат біологічних наук, доцент Матушкіна Н.О. підкреслила 
наукове значення зібраних дисертантом даних, зокрема виявленої 
закономірності зміни розмірного складу поселень личинок волохокрильців під 
впливом роботи ГЕС. Враховуючи це, та інші вищезгадані обставини, дана 
дисертаційна робота можна бути рекомендована до подання у разову 
спеціалізовану вчену раду для попереднього розгляду та захисту на здобуття 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 101- Екологія.

Висновок
Про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації на тему: «Вплив умов регульованого стоку на угруповання 

зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС»

Обґрунтування вибору теми дослідження.
Гідроенергетика є важливою складовою енергетичної галузі в Україні і 

світі. її важливість обумовлена, зокрема, високими маневровими якостями ГЕС 
і ГАЕС порівняно з іншими типами електростанцій, які дозволяють їм 
здійснювати регулювання графіків навантажень на енергосистему. Ця функція 
стає особливо важливою при збільшенні ролі в енергосистемі відновних джерел 
енергії (таких як вітрова й сонячна), що є стратегічним напрямом розвитку цієї 
галузі у зв’язку з вичерпністю традиційних джерел енергії та екологічних 
ризиків, пов’язаних з їх використанням.

У зв’язку зі збільшенням значення гідроенергетики, потребують 
додаткової уваги і екологічні наслідки спорудження та функціонування 
електростанцій, що використовують гідроенергію. Спорудження ГЕС в 
більшості випадків пов’язане зі створенням водосховища. Спорудження 
водосховищ на річках призводить до кардинальної перебудови 
гідродинамічного режиму та гідрологічних умов водних екосистем. У 
загальних рисах вони полягають у перетворенні лотичних гідроекосистем на 
лентичні, в результаті чого відбувається пригнічення або повне зникнення 
реофільних угруповань гідробіонтів, зміни кисневого та гідрохімічного 
режимів, замулювання дна тощо. Відбувається перетворення природної 
річкової екосистеми на техноекосистему. Такі процеси можна розглядати як 
локальну екологічну катастрофу.

Водночас, ділянки річок нижче гребель ГЕС зазнають менш істотних 
перетворень і зберігають більшу подібність до природних екосистем. Вони в 
окремих випадках розглядаються як такі, де збереглися природні ландшафти і 
тому вони можуть мати високу природоохоронну цінність. Але значний 
негативний вплив роботи ГЕС на гідрологічний, термічний, гідрохімічний 
режим річок існує і на таких ділянках. У зв’язку з тим, що гідроелектростанції 
використовуються для регулювання добових графіків навантажень, їх робота є 
нерівномірною впродовж доби і може викликати нехарактерні для природних
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річок добові коливання швидкості течії та рівня води. Наслідком скиду у 
нижній б’єф вод з гіполімніону водосховища може бути зміна температури та 
гідрохімічних показників води у нижньому б’єфі, зокрема таких як вміст 
розчиненого кисню, pH, вміст розчинених солей. А також інші зміни природних 
умов, що нехарактерні для річкових екосистем.

Все це дозволяє припустити, що екосистеми нижніх б’єфів існують на 
межі опору зовнішнім екологічним факторам, що знижує їх стійкість та 
призводить до деградації. Причому, різні ділянки екосистеми та її 
гідробіоценозів можуть опинятися у вкрай відмінних умовах залежно від 
режиму роботи ГЕС та відстані від її скиду. А їх структурно-функціональна 
організація може не відповідати типовим річковим гідробіоценозам, що 
дозволяє застосовувати до них термін «квазірічкові» або «псевдорічкові». 
Представлена робота спрямована на виявлення та оцінку негативних змін для 
таких гідробіоценозів нижнього б’єфу ГЕС в умовах каскадного розміщення на 
великій рівнинній річці, з’ясування закономірностей їх функціонування. Як 
маркерну групу структурно-функціональної організації гідробіоценозу було 
обрано перифітонні угруповання у зв’язку з їх вираженою чутливістю до 
зазначених екологічних факторів та поширеністю таких угруповань на 
гідроспорудах, що встановлюються на зарегульованих ділянках річок.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка в ННЦ «Інститут біології та медицини» на кафедрі 
Екології та зоології.

Робота виконувалась у рамках бюджетної теми № 0118U000245 
«Моніторинг екосистем Канівського природного заповідника («Літопис 
природи») та рідкісного біорізноманіття об’єктів Смарагдової мережі 
Середнього Придніпров’я».

Мета і завдання дослідження.
Метою роботи була оцінка умов існування, таксономічного складу та 

екологічної структури зооперифітону під впливом комплексу факторів, що 
обумовлені регулюванням стоку Канівською ГЕС в нижньому б’єфі.

Для досягненні поставленої мети було поставлено наступні завдання:
1. З’ясувати гідрологічні, гідродинамічні, гідрохімічні умови існування 

зооперифітону нижче Канівської ГЕС та їх сезонну динаміку.
2. Проаналізувати таксономічний склад та екологічну структуру 

перифітонних угруповань на ділянці зарегульованого русла річки нижче ГЕС.
3. Виявити клінальні просторові та часові зміни в складі та структурі 

перифітонних гідробіоценозів.
4. Встановити значимість окремих екологічних факторів, що впливають 

на таксономічний склад та кількісні характеристики зооперифітонних 
угруповань в умовах регулювання стоку Канівською ГЕС.
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Об’єкт дослідження. Закономірності розвитку угруповань зооперифітону 
під впливом роботи гідроелектростанції.

Предмет дослідження. Угруповання зооперифітону, що розвиваються на 
берегоукріплювальних спорудах в нижньому б’єфі Канівської ГЕС

Методи дослідження. Дослідження було проведено на базі Канівського 
природного заповідника в межах руслової ділянки Кременчуцького 
водосховища. Було використано стандартні методи гідрологічних та 
гідрохімічних досліджень. Відбір проб зооперифітону, їх обробка та опис 
проводилися відповідно до стандартних гідробіологічних методів. Аналіз 
отриманих даних було проведено із застосування загальновживаних 
статистичних методик.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено 
комплексний аналіз складу та структури зооперифітонних угруповань 
нижнього б’єфу Канівської ГЕС. Показано зміни таксономічного складу, 
щільності та біомаси зооперифітонних угруповань під впливом комплексу 
факторів, що залежать від функціонування ГЕС, та їх сезонну динаміку. 
Виявлено зміни розмірного складу та швидкості росту особин в геміпопуляціях 
личинок волохокрильців під впливом роботи гідроелектростанції (змін 
термічного режиму річки спричинених скидами глибинних вод) в умовах 
великої рівнинної річки з каскадним розміщенням ГЕС.

Уточнено характер впливу роботи Канівської ГЕС у нижньому б’єфі на 
температуру води та основні гідрохімічні показники (pH, вмісту у воді 
розчинених солей та розчиненого кисню).

Набули подальшого розвитку знання про таксономічний склад та 
екологічне різноманіття зооперифітону на ділянці р. Дніпро нижче Канівської 
ГЕС, як складової частини природних екосистем Канівського Придніпров’я, та 
екологічний підхід у вивченні зооперифітону, як особливого угруповання 
гідробіонтів.

Практичне значення отриманих результатів. Результати даної роботи 
можуть бути використані у оцінці ступеню порушеності річкових 
гідробіоценозів у нижніх б’єфах існуючих та проектованих 
гідроелектростанцій.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 
роботи було представлено та обговорено на українських наукових і науково- 
практичних конференціях, матеріали яких опубліковані: IV науково-практична 
конференція для молодих вчених присвячена 100-річчю Національної академії 
наук України «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні 
актуальних проблем» (Київ, 2017), XIII Міжнародна науково-технічна 
конференція «Проблеми екології та енергозбереження» (Миколаїв, 2019), VII-й 
всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Есо^у-2019) 
(Вінниця, 2019), XVI Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів
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вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми 
екології» (Житомир, 2020), XXII Всеукраїнська наукова конференція молодих 
учених. «Родзинка — 2020» (Черкаси, 2020), Всеукраїнська науково-практична 
заочна конференція студентів, аспірантів та молодих учених (Маріуполь, 2020), 
III Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні і наземні екосистеми 
та збереження їх біорізноманіття - 2020» (Житомир, 2020).

Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота є самостійним 
науковим дослідженням, виконаним автором. Здійснено збір польового 
матеріалу, його опрацювання та аналіз. Всього самостійно оброблено 196 
гідробіологічних проб. Проведено інструментальне вимірювання гідрологічних 
та гідрохімічних параметрів досліджуваної ділянки водосховища. Друковані 
праці за матеріалами дисертації підготовлено у співавторстві з науковим 
керівником. Самостійно проаналізовано літературні джерела та зроблено 
узагальнення за темою роботи.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 233 машинописних сторінок, з 
яких основний текст викладено на 192 сторінках. Текст ілюстровано 27 
рисунками, і 33 таблицями. Список використаних літературних джерел 
нараховує 210 найменування, з яких 61 англійською мовою.

Публікації. Основні результати дисертації знайшли відображення у одній 
статті у виданні (Hydrobiological Journal) проіндексованому у Scopus, трьох 
статтях опублікованих у наукових фахових виданнях України, одній статті — у 
науковому фаховому виданні іншої держави. А також у 7 тезах доповідей на 
конференціях.

Список публікацій здобувача
Статті у фахових вид анняхУкраїни та інших держав

1. Borysenko М.М., Lukashov D.V. Change of zooperiphyton communities by 
downstream of Kaniv hydroelectric power plant in autumn period. Bulletin of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. Series: Biology. 2017. Vol. 73, No 1. P. SO- 
84. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання статті).
2. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Молюски роду Dreissena (Mollusca: Bivalvia) 
в перифітонних угрупованнях берегозахисних споруд у нижньому б’єфі 
Канівської ГЕС. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. 
2018. № 2. С. 25-29. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання статті).
3. Borysenko М.М., Lukashov D.V. Impact of Kaniv Hydroelectric Power Plant on 
the Zooperiphyton Communities in the Downstream // International Journal of 
Science and Engineering Investigations (IJSEI). - 2019. - Vol. 8, Issue 92. - P. 104- 
107. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання статті).
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4. Borysenko M.M. Lukashov D.V. Influence of the Kaniv Hydroelectric Power 
Station Operation on Trichoptera Larvae (Insecta) of Periphyton Communities on the 
Embankments of the Tail Waters. Hydrobiological Journal. 2020. Vol. 56, No 1. P. 
49-56. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання статті).
5. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Оцінка впливу роботи Канівської ГЕС у 
нижньому б’єфі на показники забрудненості води за біотичними індексами. 
Екологічні науки. 2020. № 3(30). С. 119-123. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, 
написання статті).

Матеріали та тези доповідей конференцій
6. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Особливості угруповань зооперифітону в 
нижньому б єфі Канівської ГЕС в осінній період. Сучасна гідроекологія: місце 
наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем: збірник матеріалів IV 
науково-практичної конференції для молодих вчених присвяченої 100-річчю 
Національної академії наук України. К., 2017. С. 16-17. (Збір, обробка, аналіз 
матеріалу, написання роботи)
7. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Вплив Канівської ГЕС на перифітонні 
угруповання берегоукріплювальних споруд нижнього б’єфу. Мат. XIII 
Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та 
енергозбереження», 20-22 вересня 2019 р. Миколаїв: 2019. С. 15-17. (Збір, 
обробка, аналіз матеріалу, участь у написанні роботи).
8. Лукашов Д.В., Борисенко М.М. Вплив експлуатації Канівської ГЕС на 
перифітонні гідробіоценози Нижнього б’єфу. VII-й всеукраїнський з’їзд екологів 
з міжнародною участю (Екологія/ЕсоІо§у-2019), 25-27 вересня, 2019. Збірник 
наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 82. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, 
участь у написанні роботи)
9. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Вплив роботи Канівської ГЕС на вміст 
розчиненого у воді кисню в нижньому б’єфі та реакція угруповань 
зооперифітону. Тези XVI Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів 
вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми 
екології» 10 квітня 2020 року. Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 60. 
(Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання роботи).
10. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Динаміка угруповань личинок комарів- 
дзвінців (Chironomidae) у складі зооперифітону нижнього б’єфу під впливом 
роботи Канівської ГЕС. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних науку 
дослідженнях молодих учених «Родзинка — 2020» / XXII Всеукраїнська наукова 
конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 462- 
463. (Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання роботи).
И. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Екологічні групи гідробіонтів у складі 
зооперифітонних угруповань нижнього б’єфу під впливом роботи Канівської 
ГЕС. Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: 
прикладні аспекти, матер. Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студ., аспір. та 
молод, учених, м. Маріуполь, 29 травня 2020р. Маріуполь: МДУ, 2020. С. 84-85 
(Збір, обробка, аналіз матеріалу, написання роботи).
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12. Борисенко М.М., Лукашов Д.В. Динаміка поселень мохуваток (Bryozoa) у 
складі зооперифітонних угруповань нижнього б’єфу Канівської ГЕС під 
впливом її роботи. Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: 
Збірник наукових праць. Житомир: ПНУ, 2020. С. 9-10 (Збір, обробка, аналіз 
матеріалу, написання роботи).

Характеристика особистості здобувана. Борисенко Микола 
Миколайович народився 29 травня 1985 р. в м. Черкаси (Черкаська обл.). У 
2007 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет та отримав 
диплом спеціаліста за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»

У 2008-2010 р.р. працював на посаді вчителя біології та хімії в 
Броварківському НВК (с. Броварки, Золотоніський район, Черкаська обл.).

З 2010 р. до теперішнього часу працює в науковому підрозділі 
Канівського природного заповідника (ННЦ «Інститут біології та медицини», 
Київський університет імені Тараса Шевченка).

З 2016 р. по теперішній час є аспірантом кафедри екології та зоології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською. Автор 11 наукових 
публікацій з вивчення перифітонних угруповань в нижньому б’єфі ГЕС. "

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана з правильним 
вживанням екологічної термінології. Стиль викладення в дисертації матеріалів 
досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечують 
легкість і доступність її сприйняття.

Рецензенти рекомендують:
1. Прийняти дисертацію Борисенка Миколи Миколайовича на тему: 

«Вплив умов регульованого стоку на угруповання зооперифітону 
нижнього б’єфу Канівської ГЕС» до захисту.

У результаті попередньої експертизи дисертації Борисенка М.М. і 
повноти публікації основних результатів дослідження, -

УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Борисенка Миколи Миколайовича на тему: 
«Вплив умов регульованого стоку на угруповання зооперифітону нижнього 
б’єфу Канівської ГЕС».

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Борисенка 
М.М. відповідає спеціальності 101 «Екологія» та вимогам порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями
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від 03 квітня2019 року № 283), п. 10 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167.

3. Рекомендувати дисертацію Борисенка М.М. на тему: «Вплив умов 
регульованого стоку на угруповання зооперифітону нижнього б’єфу Канівської 
ГЕС» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій 
спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 101 «Екологія».

Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Директор ННЦ «Інститут біології

та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка / і ; // A j І / 1Л.І. Остапченко


