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рішення приймально.і. комісі.і. від 12 вересня 2017 року
нАкАзую:

№f29Jїґ-н
Про зоЕразqіваішя до аспірантури
за рахунок бюдеісетного фінащуваннf\

На  виконанш  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  УкраЇни  «Про
затвердження обсяіу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з
вищою  освітою  дjія  вищих  навчальних  закладів  та  робітничих  кадрів  для,
професійно-технічнихнавчальнихзакладіву2017році,щознаходягьсяусфері
управлінш  Міністерства  освіти  і  науки  УкраЇни»  від  21  липш  2017  року
№1076,   з метою проведення прийому до аспіраштури у 2017 році на підставі

1.Зарахуватидоа6пірантуризарахунокбюджетногофінансування:

Гончаренка Максима Володимировича, за спеціальністю    133 -Галузеве
машинобудування    на денну  форму  навчання  з  1  жовтня  2017  року до  30
вересня 2021 року.

Науковим керівником призначити д.т.н.,  професора Тарельника В.Б.

машшНООбСуК;вшАшНшаТ::kдеАБаТ:Лоі;;ШнЇвчЗаа:Пе=іЬ::="2;:;;о#оЗе;:,
вересня 2021 року.

Науковим керівником признащи д.т.н.,  професора Тарельника В.Б.
Наваренка  Олексія  Григоровича,  за  спеціальністю        133  -  Галузеве

машинобудування   на денну  форму  навчання  з  1  жовшя  2017  року до  3д
вересня 2021 року.

Науковим керівником щ]изначити к.т.н., доцента довжика М.Я.
Сердюка   Василя   Васішьовича,   за         спеціальністю   133   -  Гаjіузеве

машинобудувашя  на денну  форму навчання    з  1  жовтня  2017  року до  30
вересня 2021 року.

Науковим керівником призначити к.т.н., доцента зубка

думанчука  Михайла  Юрійовича,  за  спеціальністю       133  т  Гаjіузеве,
машинобудування на вечірню форму навчання   з  1  жовтня 2017 року до 30
вересня 2021 року.

Науковим керівником призначити  д.т.н., професора Тарельника В.Б.

Петухова Володимира Федоровича,  за спеціальністю      133  - Галузеве
машинобудування на вечірню форму навчання   з  1  жовтня 2017 року до 30
вересня 2021 року.

Науковим керівником призначити к.т.н., доцента довжка М.Я.
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Трейтяк   Юлію Анатолі.і.вну,  за спеціальністю 181 -Харчові технологі.і.

на денну форму навчання   з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.            j
Науковим керівником призначити к.т.н., доцеігга Назаренко Ю.В.
Гнітецькою  Максима Олеговича,    за спеціальністю 201 -Аірономія на

денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.
Науковим         керівником            призначити         д.с.-г.н.,     професора

Подгаєцького А.А.

Бутенко Євгенію Юрі.і.вну,   за спеціальністю 201 - Акрономія   на денну
форму навчання  з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим         керівником            призначити         д.с.-г.н.,     професора
Подгаєцького А.А.

Волохову  Олену іванівну, за спеціальністю 201 -Аірономія  на вечірню
форму навчання  з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим   керівником   призначиги   к.с.-г.н.,  доцента Оничка В.І.        J

Яценка  Віталія  Миколайовича,  за  спеціальністю  201  -  Акрономія    на
вечірню форму навчання  з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим   керівником  призначити  д.с.-г.н.,  професора Троценка В.І.

Чеха  Олександра  Олександровича,  за  спеціальністю  204  -  технологія
виробницгва  і  переробки продукці.і. тваринництва на денну форму навчання з
1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим  керівником  призначити  д.с.-г.н.,  професора Бордунову О.Г.

Шестакову  Юлію  Володимирівну,    за  спеціальністю  о72  -  фінанси,
банківська справа та страхування на денну форму навчання з   1  жовтня 2017
року до 30 вересня 2021 року.

Науковим керівником призначити  к.е.н.,  доцента Геєнка М.М.             ,
.  Глухову Олександру Володимирівну, за спеціальністю о73 -Менеджмент_

на вечіршо форму навчання з .1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.
Науковим керівником призначити  д.е.н.,  професора Михайлову Л.І.
Петрову Наталію О]іександрівну, за спеціальністю о81 -право на денну

форму навчання  з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.
Науковим керівником призначити  д.ю.н., щофесора Кравцову Т.М.
Гресь Нашію Микола.і.вну,   за спеціальністю о81  - право на вечірню

форму навчання з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.
Науковим  керівником  призначити  д.ю.н., професора  Запару С.І.

Бондар, Наталію Анатолі.і.вна, за спеціальністю о81  -право на вечірню
форму навчання з  1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим  керівником призначити  д.ю.н., професора Запару С.І.            і

Морозова Богдана Станіславовича,   за спеціальністю 211 -Ветеринарна
медицина на денну форму навчання з 1 жонгня 2017 року до 30 вересня 2021
року.

Науковим керівником призначити  д.вет.н., професора БерезовськогоА.В.
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Улька Євгена Сергійовича, за спеціальністю 211 -Ветеринарна медицина
на денну форму навчання з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим  керівником  призначити  д.вет.н.,  професора ФОтіну Т.І.

меди:FаОВнаа:еЛне;Сkфо:#°:і:чШшаіяЗ:LСП::і=Ні2#7:]oLку-доВ3%еРв=р::=а,
2021року.

Науковим  керівником призначігги  д.вет.н., щ]офесора Камбур М.д.
Лермонтова  Андрія  Юрійовича,  за  спеціальністю  211  -Ветеринарна

медицина на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021
•року.

Науковим  керівником призначити  д.вет.н., щ]офесора Камбур М.д.
Кісіль  дмитра  Олександровича,    за  спеіЇіальністю  211  -Ветеринарна

медицина на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021
року.

Науковим  керівником  призначити  д.вет.н., професора Фотіну Т.І.

Красовського    Олега  Євгеновича,  за спеціальністю  211  -Ветеринарна,
медицина на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021
року.

Науковим  керівником  призначити  д.вет.н.,  професора Улько Л.Г.

Бакун Юлію Юрі.і.вну, за спеціальністю 211 -Ветеринарна медицина на
денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року.

Науковим  керівником щ]изначити  д.вет.н., професора Улько Л.Г.

Хацька  Олексія  Валерійовича,   за   спеціальнісшо   211   -  Ветеринарна
медицина на денну форму навчання  з. 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021
року.

Науковим керівником призначити  к.вет.н.,  доцента Мусієнка Ю.В.
Продана   Сергія      Петровича,   за   спеціальніспо   211   -   Ветеринарh4

медицина на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021,
РОКУ. науковим  керівником  призначити  д.вет.н., щофесора Краєвського А.й.

Кулю  Віталіну Сергі.і..вну, за спеціальністю 211 -Ветеринарна медицина
на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021року.

Науковим  керівником  призначити  к:вет.н., професора Зона Г.А.

Касяненка  Сергія  Михайловича,  за  спеціальністю  211  -Ветеринарна
медицина на,денну форку навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021
року.

Науковим  керівником призначити  д.вет.н.,  доцента Нагорну Л.В.

Проскуріну   ірину   Валері.і.вну,   за   спеціальністю   211   -   Ветеринарна
.медицина на денну форму навчання  з 1  жовтня 2017 року до 30 вересня 2021

'

року.
Науковим керівником призначити  д.вет.н., доцента Нагорну Л.В.
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ГусєваВо]юдимираОлександровича,заспеціальністю212-Ветеринарна
гігієна, санітарія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року
до 30 вересня 2021 року.

Науковим  керівником призначити  д.вет.н., професора Касяненко О.І.
Герун інесу ВОлодимирівну, за спеціальністю 212 -Ветеринарна гігієна,

санітарія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року до 30
вересш 2021 року.

Науковим  керівником  призначити  д.вет.н., професора Скляра О.І.

Неджерю   Тетяну ІЕшівну, за спеціальністю 212 -Ветеринарна hгієна,
санітарія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтш 2017 року до 30
вересня 2021 року.

Науковим  керівником призначити  к.вет.н., доцента Шкромаду О.І.
Опанасенко  Юлію  Микола1.вну,  за  спеціальністю  212  -  Ветеринарна

гігієна, санітарія та експертиза на денну форку навчання  з 1 жовтня 2017 рокг`
до 30 вересня 2021 року.

Науковим керівником признашти  д.вет.н., професора Фотіну Г.А.
ШкварковськуВікторіюМикоIіа.і.вну,заспеціальністю212-Ветеринарна

гігієна, санітарія та експер"за на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року
до 30 вересш 2021 року.

Науковим керівником признаши  к.вет.н., доцента Нешпоренка О.Л.   і
Підлубного   Олексія Віталійовича, за спеціальністю 212 - Ветеринарна

гігієна, санітарія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2017 року
до 30 вересш 2021 року.

Науковим  керівником  призначити  д.вет.н., доцента Петрова Р.В.

КутахО]іенуОлександрівну,заспеціальністю212-Ветеринарнагігієна,
санітарія та експертиза на денну форму навчанш  з 1 жов" 2017 року до 3О.
вересня 2021 року.

Науковим  керівником  призначгги  д.вет.н., доцента Петрова Р.В.

2.Контроль  за  виконанням  наказу  помасти  на  прорекгора з  науково.і.
.роботи Маслака О.М.                                                                                         j

ре-ор
д.с.-г.н., прьфесор

3ГЩНОЗОРИГ1НАЛОМ

в.І.ладІІка


