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Департамент атестації кадрів  

вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Тишківська 

Анна Михайлівна 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник сектору 

гістологічних досліджень експертного центру діагностики та лабораторного супроводу 

«Біолайтс» 

Тема дисертації та дата її затвердження – «Фармакокінетичні та фармакодинамічні 

властивості доксицикліну і тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів», 16 листопада 2017 року 

Код та назва спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина» 

Шифр та назва галузі знань – 21 «Ветеринарна медицина» 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, 

адреса, номер телефону контактної особи – Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, тел.: 044 527 82 28 

Науковий керівник – Духницький Володимир Богданович, доктор ветеринарних 

наук, професор, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 14 вересня 2021 року 

Висновок наукового керівника підготовлено: 14 вересня 2021 року 

Фаховий семінар проведено: 12 жовтня 2021 року, кафедра фармакології, 

паразитології і тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природо-

користування України 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлено: 12 жовтня 2021 року 

Документи подані здобувачем до ради: 21 січня 2022 року 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному вебсайті університету: 21 січня 2022 року 

Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано 

Захист дисертації планується: 15 лютого 2022 року о 1000 годині (м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301) 

 

 

Голова разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 26.004.056 Віталій НЕДОСЄКОВ 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=certification_dep%40nubip.edu.ua

