ПЛАН
захисту дисертаційних робіт на червень 2016 року
Науковий
ступінь,
на який
претендує
здобувач
к. вет. н.
(16.00.09)

02.06.2016 р.
1000

Забарна
Інна
Василівна

к. вет. н.
(16.00.09)

02.06.2016 р.
1300

Д 26.004.21

Колодій
Сергій
Вікторович

к. с.-г. н.
(06.01.13)

07.06.2016 р.
1000

Д 26.004.04

Ковальчук
Наталія
Сергіївна

к. с.-г. н.
(06.01.04)

08.06.2016 р.
1000

Д 26.004.09

Ковалевський
Сергій
Сергійович

к. с.-г. н.
(06.03.02)

09.06.2016 р.
1000

Крилов
Ярослав
Ігорович

к. с.-г. н.
(06.03.01)

09.06.2016 р.
1300

Шифр
ради
К 26.004.12

Прізвище,
ім’я,
по батькові
Єфімова
Ольга
Миколаївна

Дата
захисту

Тема дисертаційної роботи
«Науково-експериментальне
обґрунтування методу визначення
STEC для ветеринарно-санітарного
контролю яловичини»
«Ветеринарно-санітарна експертиза
продуктів забою курчат-бройлерів за
застосування фармазину і
тилоциклінвету»
«Удосконалення системи захисту
посівів кукурудзи від бур’янів за
різних способів обробітку ґрунту в
Правобережному Лісостепу
України»
«Агрохімічна ефективність
біологізації системи удобрення
сільськогосподарських культур на
дерново-слабопідзолистих ґрунтах»
«Біопродуктивність лісів
Лісостепової Придніпровської
височини в умовах техногенного
навантаження на довкілля»
«Протиерозійні властивості дубових
насаджень на яружно-балкових
системах центральної частини
Придніпровської височини»

Науковий
керівник
/консультант/
д. вет. н.
Касянчук
Вікторія
Вікторівна
д. вет. н.
Якубчак
Ольга
Миколаївна
к. с.-г. н.
Задорожний
Віктор
Сергійович
д. с.-г. н.
Шевчук
Михайло
Йосипович
д. с.-г. н.
Лакида
Петро
Іванович
д. с.-г. н.
Юхновський
Василь
Юрійович

Офіційні опоненти
д. вет. н. Олійник Л. В.,
к. вет. н. Богатко Н. М.
д. вет. н. Бергілевич О. М.,
к. вет. н. Бусол Л. В.
д. с.-г. н. Жеребко В. М.,
к. с.-г. н. Сторчоус І. М.

д. с.-г. н. Лопушняк В. І.,
д. с.-г. н. Дегодюк Е. Г.
д. с.-г. н. Миклуш С. І.,
к. с.-г. н. Блищик І. В.
д. с.-г. н. Гладун Г. Б.,
к. с.-г. н. Хрик В. М.

Д 26.004.14

Д 26.004.03

Д 26.004.02

Лещенко
Олександра
Юріївна

к. б. н.
(06.03.01)

10.06.2016 р.
900

«Lolium perenne L.: сорти, адаптація
рослин, культурфітоценози»

Брошков
Михайло
Михайлович

д. вет. н.
(03.00.13)

14.06.2016 р.
1000

«Імунний статус організму собак
залежно від фізіологічних
особливостей і його корекції»

Приступа
Тетяна
Іванівна

к. вет. н.
(03.00.13)

14.06.2016 р.
1400

«Регуляція рухової активності,
кровотворення та обміну ліпідів
у поросят сполуками Феруму»

Малюк
Микола
Олексійович

д. вет. н.
(16.00.02)

15.06.2016 р.
1000

Максименко
Оксана
Михайлівна

д. вет. н.
(16.00.02)

15.06.2016 р.
1300

«Властивості стовбурових клітин та
науково-експериментальне
обґрунтування їх застосування у
ветеринарній медицині»
«Внутрішньоорганне лімфатичне
русло шлунка деяких представників
хижих ссавців»

Бондар
Тетяна
Іванівна

к. б. н.
(06.01.11)

16.06.2016 р.
1000

Гринчук
Катерина
Валеріївна

к. б. н.
(06.01.11)

16.06.2016 р.
1300

Соломійчук
Михайло
Петрович

к. с.-г. н.
(06.01.11)

17.06.2016 р.
1000

«Кореневі гнилі ріпаку ярого та
біологічне обґрунтування заходів
обмеження їх розвитку в умовах
Правобережного Лісостепу України»
«Молекулярна діагностика та
ідентифікація вірусу некротичного
пожовтіння жилок буряку»
«Біолого-екологічні особливості
Polymyxa betae K. – переносника
збудника ризоманії буряків та
обґрунтування заходів обмеження
його розвитку в умовах західного
Лісостепу України»

д. б. н.
Колесніченко
Олена
Валеріївна
д. б. н.
Смолянінов
Борис
Вікторович
д. с.-г. н.
Данчук
В’ячеслав
Володимирович
д. вет. н.
Мазуркевич
Анатолій
Йосипович
д. вет. н.
Костюк
Володимир
Кіндратович
д. б. н.
Кирик
Микола
Миколайович
к. с.-г. н.
Антіпов
Ігор
Олександрович
д. б. н.
Кирик
Микола
Миколайович

д. б. н. Лихолат Ю. В.,
к. б. н. Левандовська С. М.
д. вет. н. Ковальчук І. І.,
д. вет. н. Величко В. О.,
д. вет. н. Паска М. З.
д. вет. н. Ніщеменко М. П.,
д. вет. н. Ковальчук І. І.
д. вет. н. Горальський Л. П.,
д. вет. н. Коцюмбас Г. І.,
д. вет. н. Клестова З. С.
д. вет. н. Скрипка М. В.
д. вет. н. Горальський Л. П.
д. б. н. Сігарьова Д. Д.,
к. б. н. Віннічук Т. С.
д. б. н. Коваленко О. Г.,
к. б. н. Таранухо М. П.
д. с.-г. н. Положенець В. М.,
к. с.-г. н. Мельничук Ф. С.

Кордулян
Роман
Олександрович

к. с.-г. н.
(16.00.10)

17.06.2016 р.
1300

К 26.004.17

Машкова
Тетяна
Володимирівна

к. е. н.
(08.00.09)

21.06.2016 р.
1000

Д 26.004.20

Євсюков
Тарас
Олексійович

д. е. н.
(08.00.06)

29.06.2016 р.
1000

«Еколого-економічні засади
використання та охорони особливо
цінних земель в Україні»

Шевченко
Олександр
Вікторович

к. е. н.
(08.00.06)

29.06.2016 р.
1400

Шевчук
Олександр
Григорович

к. т. н.
(05.05.05)

30.06.2016 р.
1000

«Економічна ефективність
ґрунтоохоронних заходів при
використанні земель
сільськогосподарського
призначення»
Оптимізація режиму зміни вильоту
баштового крана з шарнірнозчленованою стріловою системою

Д 26.004.06

Начальник відділу наукової атестації

«Моніторинг і прогноз розвитку
американського білого метелика
(Hyphantria сunea Drury) та західного
кукурудзяного жука (Diabrotica
virgifera virgifera Le Сonte) у
західному Лісостепу України»
«Обліково-інформаційне
відображення якісних параметрів
сільськогосподарських угідь»

д. с.-г. н.
Доля
Микола
Миколайович

д. с.-г. н. Писаренко В. М.,
к. с.-г. н. Шушківська Н. І.

д. е. н.
Савчук
Василь
Кирилович
д. е. н.
Добряк
Дмитро
Семенович
д. е. н.
Мартин
Андрій
Геннадійович

д. е. н. Саблук П. Т.,
к. е. н. Дерій В. А.

д. т. н.
Ловейкін
Вячеслав
Сергійович

д. е. н. Бабміндра Д. І.,
д. е. н. Гуторов О. І.,
д. е. н. Лицур І. М.
д. е. н. Третяк А. М.,
к. е. н. Кузін Н. В.

д. т. н. Вольченко О. І.,
к. т. н. Нєженцев О. Б.

С. Боярчук

