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 генетична структура популяцій та впливу чинників
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 структура генотипів та їх пристосованість; 
взаємодія генів за онтогенетичної та філогенетичної

адаптації; 
розробка та впровадження нових генетико-біохімічних

і цитологічних критеріїв оцінки адаптивних реакцій
біонтів. 
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Розроблено теорію про адаптаційні комплекси генів,
що виникають за філогенетичної адаптації, отримані
дані про генетичні системи, що забезпечують
інтегративну відповідь генотипів на вплив зовнішніх
чинників.

Наукова продукція школи має пряме відношення до
розвитку еволюційного вчення та запитів практичної
селекції.
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