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На  виконання  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  УкраЇни  «Про
ерджешія обсягу державнЬго замовлення на крийом та випуск фахівців з
ою  освітою  для  вищих  навчаjіьних  закладів  та  робітничи  кадрів  для
фесійно-технічних навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у сфкрі

іння   Міністерства  освіти   і   науки   УкраЇни» від 20 липня 2018 року
775,   з метою проведення прийому до аспірантури у 2018 році на підставі
ення приймально.і. комісіЇ від 10  вересня 2018 рокуІ-ую:
арахувати до аспірантури за рахунок бюджєшюго фінансування :

Комісара  Євгенія  Олександровича,  за  спеціальністю      133  -  Галузеве
обудування    на  денну  форму  навчання  з  1  жовтня  2018  року  до  30

сня 2022 року.
Науковим керівшком іризначити к.т.н.,  доценга Зубка В.М.
Федину Володимкра Миколайовича, за спеціальністю     133 - Галузеве

ашинобуд)Ьання на ве-чірню форму навчання   з  1  жовтня 2018 року до 3o
есш 2022 року.

Науковим керівником призначити  к.т.н., доцента Коноплянченка Є.В.
`

Синенко Тетяну Павлівну,  за спеціальністю 181 -Харчові технологі.і. на
:ну форму навчання   з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.                 j

Науковим керівником призначити к.т.н., доцеігга дубову Г.Є.

Супруна Андрія Вікторовича, за спеціальністю 181 -Харчові технологі.і.
L денну форму навчання   з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

Науковим керівником призначити  д.т.н., професора Сухманова В..О.

Шаповала  Романа Миколайовича,   за спеціаііьністю 201 -Акрономія на
знну форму навчання  з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

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

Пархоменка ігоря івановича,  за спеціальністю 201 -Аірономія  на денну
орму навчання  з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

Науковим        керівником
одгаєцького А. А.

призначити          д.с.-г.н.,     професораj
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Петренка Сергія Володимировича,  за спеціальністю 201  -Агрономія   на
форму навчання  з  1 жовшя 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим   керівником  д.с.-г.н., ірофесора Харченко  О.В.

Шумицького   Владислава   Анатолійовича,    за   спеціальністю   201    -
на денну форму навчання  з   1  жовтня   2018 року  до 30 вересняОном1я

22 року.
Науковим  керівником призначиги д.с.-г.н.,  професора троценка В.і.

КОлосок    інну  Олександрівну,  за  спеціальністю  201  - Аірономія    на,
форму навчання  з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим  керівником  іризначити  д.с.-г.н.,  професора Троцеша В.І.

Пожара Володищ?а Федоровича,  за спеціаjіьніспо 201 - Аірономія  на
форму навчаішя  з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим   керівником  призначити к.с.-г.н., доцента  Бутенка А.О.

Бутенка Сергія Олександровича,    за спеціальністю 201 - Аірономія   на
форму навчання  з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим  керівником призначити д.с.-г.н., ірофесора Мель-а А.В.
Півторайка  Віктора  Володиміровича,  за  спеціа]іьністю  202  -  Захист  і

раслин   на дещr форму навчання   з    1  жовтня 2018 року до 30
ресня 2022 року.

Науковим   керівником  призначиіи д.с.-г.н., професора Власеііка В.А      j

Швачку   Руслана   Петровича,   за   спеціальнісшо   204   -   Технологія
бшщтва  і  перероб]ш кродукці.і. тваршіщтва на денну форму навчашя з

жовтня 2018 року до 30 вересня 2022. року.
НауковиL             керівником            призначити     .  д.с.-г.н..     професоїtа

етіьничого Л.М.

Свисенко    Софію   Ватіері.і.вну,   за   спеціальністю   204   -   Тешологія
обнщгва  і  переробки продукці.і. mаршшщва на вечірню форму навчання

1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим    керівником    призначити  к.с.-г.н., доцента Павленко Ю.М.
Масалітіну   Юлію   МиколаЇвну,   за   спеціаjіьністю   204   -  технологія

:::т=0:8іроП;Рі:°3боИвеFе:#ОН;2ШраоРкТуТmаНадеННУфОркунmч-з,
Науков"             керівником           призначити       д.с.-г.н.,  професора

мельничого Л.М.
Пугача Юрія Васиjіьовича,   за спеціальністю о72 - фінанси, банківська

страхування  на денну форму навчання з   1  жовтня 20І 8 роі\.} ;іо 30справа   та
зресня 2022 року.

Науковим керівником призначити  к.е.н., доценга Геєнка М.М.
Прокопенко Катерину Геннаді.і.вну, за спеціальністю о73 - Менеджмент

а денну форму навчашя з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим  керівником призначити  д.е.н., доцента данька Ю.І.
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Звоновського       Руслана    Анакрлійовича,    за    спеціальністю    о73    -
ркмент  на  вечіршо форму навчання з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня`

уков" керів-ом призначити  д.е.н., доцеша Терещенко С.І.
Алексаняна Сергія Норайровша, за спеціальністю о73 - Менеджмент  на

форму навча-ння з  Ґжовтня 2О18 року до 30 вересня 2022 рокуі
Їіа*6ви`м  керівником  при3начити   к.е.н.,  професора Строченко Н.І.

Коренівську  Людмиjіу Вікторівну,   за спеціальністю о73 -Менеджмент
qірню форку навчання з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим керівжом іризначити   д.е.н., професора Майлову Л..І.
Нежевело Валенішу Вікторівну, за спеціальнісгю о81 -Право на денну

з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим керівником приз-начhі  д.ю.н.,доцеша  Кравченка І.О.

му навчанЕш

Ка]іюжку Світ.лану Вікторівну, за спеціальністю о81  -Право на денну
r навчашя з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим керівником признаши  д.ю.н., професора Арістову І.В.
Бо]ібот    Вікторію  Вікторівну,  за  спеціа}Iьністю  о81  -  Право  на  ленну
навчання з  1 kовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

ІіL-Ь-о-:kм керівником іри;наЬпи  д.ю.н., професора Запару С.І.

діщ] Анну Олексі.і.вну, за спеціальністю о81 -Право на денну форму
з -1 жовіня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

Науковим керівником призначитч  к.ю.н., доцента Клотшо А.М

Станкевича Костянгина Вікторовша, за спеціальністю о81  - Право на
2018 року до 30 вересня 2022 року.

Їі;;;;іt керівнжом пЬизначити  д.ю.н., професора Ясинок М.М.
чірЇію форму навчання з  1 жgвтня

Леунову Вікіорію Олегівну, за :пеціальністю о81  - Право на вечірню
рму навчаш з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

Науковим керівшком призначити  д.ю.н., професора Кравцову Т.М.
Роговенко  Ольіу   Васи]іівну,  за спеціальністю  о81  -Право  на  вечіріію

рму навчашія 'з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2022 року.
Науковим керівішком признаши  д.ю.н., професора Запару С.І.
Шаповала  Миколу  Михайловша,  за  спеціальністю  о81  -  Право  на

hршо форм} навчання з  1 жовтня 2018 року до 30 вересш 2022 року.
Науковим керівшком признашти  д.ю.н., професора Курила М.П.
Соп`яненко Оксану ЮріЇвну, за спеціа]іьністю о81  - Право на вечіршо

tрму навчання з  1 жовтня 2018 року до 30 вересш 2022 року.
Науков" керівником призначити  д.ю.н., щ]офесора Курила М.П.
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аренка Юрія Володимировича,  за спеціальністю 211 -Ветеринарна
L   на   денну    форку   навчащз 1 жовтня2018рокудо30вересня

керівшом призначиги  д.вет.н., доцента Шкромаду О.І.
Олега  Олексійовича,  за  спеціальністю  211  -Ветеринарна[г,JL\,JJ\,,\ ,-,- _---      ____

а   на   денщі    форму  навчЇз 1 жовтня2018рокудо 30 вересня

ЇLКУ*овим керівшом іризнашти  д.вет.н., професора Фотіку Т.І.
'Супрун   Юлію   Олександрівну,   за   спеціельністю   211   -Ветеринарна

•      _______  1^1О  _^тлг  "^  2П  т2fЬП?Г.ТТqLLJ,JJ+      +\,,,*^-        _--__-_____г`Jl              ,  ,

а   на   денну   форму   навчанія з 1 жовтня 2018 рокудо 30 вересш
u^J .
Науковим керівішом ііризначиіи  д.вет.н., доцента Шкромаду О.І.
Матвійчука дениса Мколайовича, за спеціальністю 211 -Ветеринарна^^і о __._. -^ .^ т]аnо^tіа|Lг1\,J._,) ,^ьь  ,+ґ..-_--.  _  __

а   на    денну    форму навчаііня  з 1 жовтш 2018 року до ЗО вересш
року.
Науковим керівіжом призн`ачити  д.вет.н., професора Камбур М.д.      ,
Китаєву дар`ю Віталі.і.вну,  за спеціальністю 211 -Ветершарна медицша
куформунавчашз1жоЕ"2018рокудо30вересня2022року.
Науков" керівшком признашти  д.вет.н., доцента Петрова Р.В.
Школьну   Ларису   Васигіівну,   за   спеціальністю   211   -   Ветеринарна^^іо  __ ....-, `  ?Ґ`  t.,опоріIа

дщина   на    денну    форму на:іання  з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня
-\+»!+,J|,z\\J      -»_г---J      _ __ _

року.
Науковим керівншом призначиіи  к.вет.н., доцента Чекаша О.М.
Трубу Ольгу Олексі.і.вну, за спеціальністю 211 -Ветеринарна медицина__і ^         ___  __  1^ _`_-._^"ґг 1П,, і1Пm,•`  J     _-_--__              ,  ,

навчашя  з 1 жовтш 2018 року до 30 вересня 2022 року.Lг1,   \l'\,J,J'* ,.--.,- _-______-    _    _   _

Науков" керівником кризнатшти  -к,ва.н., професора зона г.А.
Титуха  Ярослава  Віюровича,.` за  спеціальністю  211   -  Ветеринарна.          ___ .^і о  _^„„  п^ tҐ` сот`fігтга

денну форму

\г|L,^яь   ,+:,,+,-,`__   ---_ _\

едицина   на  денну    форку  навч±  з 1 жовтня 2018 року до 30 вересняі
року.
Науковим керівником призначити  к.вет.н.,  доцента Мусієнка Ю.В.
Бригадіну    Оксану  Анатолі.і.вну,  за  спеціальністю  211  -Ветфинарна

едицина    на    денну    форку навчання  з  1 жовтня 2018 року до 30 вересня
022 року.

Науковщ керівшком признашги  д.вет.н., професора Краєвського А.й.
Марчук Олену Василівну, за спеціальністю 211 -Ветфинарна медицина

аденнуформунавчашз1жов"2018рокудо30вересня2022року.
Науковим керівником признашти  к.вет.н., професора Зона Г.А.

дешенкаденисаВолодимировича,заспеціальністю212-Ветершарна
єна, санітарія та експертиза на денну форку навчання  з 1 жовтня 2018 року

до 30 вересня 2022 року.
Науков" керівником призначити  к.вет.н., доцента Ваііщ Є.О..



Табак  Лідію   Сергі.і.вну,   за  спеціальністю   2]2   -Ветеринарі]а   гігіспа.
рія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2018 року до
ш 2022 року.

уковЬм -керівііиком  призначити   д.вет.н., професора  Фотіну Г.А.
Ка]іюжну  Тетяну  Миколаі.вну,     за  спеціаjіьністю  212  -  Ветеринар
а, санітарія та експертиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2018 ро

О вересш 2022 року.
Науков" керівником іризначити  д.вет.н., професора Фотіну Г.А.

Кривулю дар`ю СергіЇвну, за спеціальністю 212 - Ветершарна гігі
ті експер-тиза на денну форму навчання  з 1 жовтня 2018 року до

ня 2022 року.
Науковим керівником Ьизначити  д.вет.н., професора Фотіну Г.А.

2.Контроjш  за виконашіям  наказу  покласти  на прорекіора з  наук
данька Ю.І.

в. І. лади


