
рішЕння
спеціалізованоЇ вченоЇ ради

про присудження ступеіія докгора філософіЇ

Спеціалізована вчена рада  дФ 55.859.028    Сvмсьшй наіііональний аі"t]ний vнівеmmет(повненайменуваннязакладувищо.і.осві"(науюво.і

Міністеіютва освіти і наvіш Уюаїни. м. Сvми        прийнягіа рішення
ус"ови), підпорядіgrванш Ф родовому відмі нку), місго)

про присудження ступеня докюра філософіЇ галузі знань 21 «Ветеі)инаt}на ме]іиііина»
(галузь зі"ь)

на підставі прилюдного захисту дисер'гації
«Патогенний вплm паDазитичшіх членистоногж на оt]ганізм велико1. t]оmтоЇ хvдоби v стійловій та
пасовишіии пеt]іопи»

(нфва дисертації)
3а спеLЬальністю                                211 «Веґгеоинат]на мешшина»

(код і mйменування спеціаііьносtі відіовідно до Переліку ґфузей знань і
спещальнос.гей, за якими зді йснюєіься підгоювка здобувачів вищоЇ осеіти)

«Ql»   лютого  2022 року.

Пtюскvі]іна Іt]ина Валеі]іЇвна                                                   198 8 року народження,(прізвище,ім'я,побатьковіФр8зінаявності)здобувача)

громадянка                                             УюаЇни
(назва держави, громадянином жо1. є здобувач)

Освіта вища: закінчила у 2015  році                 Сvмський нашіональний агіmОний vнівеmитет(наймеііуваннязакладувищоїосві")

за спеціальністю            «Ветеі]инаона мешшіна»
(за дишомом)

ПDаііює на посапі пtювішіого лікаnя ветеt]инаоноЇ мепишпіи в Сvмській t]егіональній пеmкавній
лабооатоt.іі. ЛетжавноЇ слvжби УкоаЇни з піпань безпечності хаочових ітmлvісіів та захистv
споживачів. м. Сvми

(посада)                                 (місце      «новної      робо",      відомче      іШпорядкування.      місто)

дисертацію виконано у Сvмськомv нашіональномv аmаtіномv vнівеDситеті.МіністеостваосвітиінаvкиУкt]аЇни.м.Сvші

(найменуваmя заЕс7іаду виіцоЇ освіти (науковоЇ ус"нови), tіідпорядкування, місяіо)
Науковий керівник (керівники) Нагоt]на Люлмила Волош4hmівна.(прізвище,ім`я,побатьіювіФразінаявності).

доІпоо   веmинаmих   наvк.   m}оdесоt).   шЮd)есоD   каd)елои   ветсанекСпеt"Зи.   мікОобіологіЇ.
зоогігієни  та  безпеюz  і  якості   іmолvктів  тваоинниіітва  Сvмського  наіііонального  агDаt]ного
vнівеmитетv

(нщковий сгупі нь, вчене звання, місце робот`и, посада)
Здобувач має +4_ наукових публікщій за темою дисертаціЇ, з них і статей у наукових

фахових виданнях УкраЇни,  1  публікація у періодичних наукових виданнях інших держав, 7 тез
наукових доповідей, 1 науково-пржгичні рекомендаціЇ (зазначити три наукові публікаціЇ):
].   Ргоskuгіпа.   І..   Nаhоmа.   L.   /2021`.   Studv   of  Ьіоlоf!ісаl   and   ccolodcal   fсаtшсs   of  Dcmancnt
есtотіагаSіtеs of саttlе. ЕСЛtЕК4.. J7єа/fЛ Sс!.еюеs. 4.101-108.
2. Нагоі]на. Л.В.. Пт]оскvDіна. І.В. /2018\. Особливості інсектиііипних обt]обок v скотаі]стві. А4j.аювjd.
темат. наvtс. зб. «ВетеЕrинаDна медuuuна» НлШІ « ІЕКВМ». \О4. 424428.
3. Нагоі]на. Л.В.. Пtюскvt]іна. LВ. /2019`. Біолого-екогіогічна хапактеі]истика збvшішdв ентомозів
ВеІПШ!dЇ ООТ:хdЇ х:ч І1!Оби. Наvково-технічнuй б1олетень інстuтvг1тv біологіЇ тваl}ин і дНПКІ
Gеm7zz7єиоz7оm7.G ma коz"ооz« dобобок. 20/ 1`. 139-144.



У дискусіі. взяли участь голова і члени спеціалізованоЇ вченоі' ради та присутні на захисті фахівці
1.         Касянешо   О.І..   п.вет.н..   пtюdюсоt).   завідvвач   ісаdіедои   епізоотологіЇ   "   паоазитогюгіі
Сvмського   ншіонального   агml)ного   vнівеmІmетv   МОН   УкІmі.ни   пілтDимела   лосліпження
П"кvnіноЇ    LВ..    віпміти]іа    посліповність.    взаємопов'язаність    mювепених    досліпжень    і
ітmлставлених   mзvjіьmтів.    Віпзначила   логічність   v   викладенні   матеоіалv.   Обґоvнтvвання
сdюt]мvльованих  висновісів  і  поопозішій  виDобниіітвv.  Наголосила.  шо  Dобота  є  самостійним
наvковим  лослілженням.   містіпь   актvальні   лані   шопо   dіаvни  та  пошиDення  паnазитичних
членистонопіх в госпопаmтвах t]ізних віmобніmіх потvжностей Сvмськоі. та ПолтавськоЇ областей
Віш]овішю  вишевказаномv.    Пооск`mіна  І.В.  заслvговvє  на  пt]исvлження  і.й  стvпеня  докгоі]а
dіілосоd]іЇ   з   mлvзі   знань   21   «Ветеt]инаnна   мешLіина».   за   спеіIіаj]ьністю   211   «Ветеt]инаі]на
медXІ-а».
2.         Рисовашй В. І.. к. вет.н,. с"t]ший виклалач каd]елDи епізоотологіЇ та паt]азитологіЇ Сvмського
нашонального  аг"оного  vнівеtюитетv  МОН  Укt]аі.ни  акшенWвав  vвагv  на  актvальності  теми
лослішень.  Зазначив.  шо  дисеDmLhйна  tюбота  виконана  на  належномv  наvковомv  t]івні.  має
наvковv новизнv. шо полша]]а зокDема в доповненm ланих шодо особливостей сезонноі. та віковоЇ
линаміки вел!іюЇ t]огатоі. хvлоби за е"паоазитозів. визначенні випового сіслалv та пошиtхзння
зооd]ільних  мvх  в  тваDинЕішіькж  пі]имішешіях  та  на  пасовиші  v  Dізні  сезони  vтt]имашія.
визначенні патогенного впjіивv паt]азіпичних чпенистонопіх на оt]ганізм веіпікоі. mгатоl. хvдоби.
ПDедставлені tюзvльтати дослішешя наvкові положення. висновки і mкомешаіііі' іbvЕітvються на
вlтюг1шж tюзvль"тах посліпжень.  Віпзначив. шо шісеDтапійна ообота є завеt)шеною наvковою
пmііеюл  шстить побію систематизований  матеі]іал.  Вважаю.  шо   Пt]оскvt]іна І.В.  зас]тvговvє  на
ітt]исvпження   .і.й   стvпеня   поіmtіа   d]ілосоdііl'   з   галvзі   знань   21 «ВетеDинаона   медиLіина»   за
спеіііальніс'по 211 «Ветсі]инаt]на мспиііина».
З.         Сотюка Н.М.. л.вет.н.. mоdіесоt]. ітtюdіесоt] каdіепt]и dаDмакологіЇ. паtmитотіогіЇ і тtюпічноЇ
ветеDинаDіЇ Нашіонального vнівеmитетv біоmсvmів і поиtЮдокоІшстvвання Ук1)аЇшz МОН УкоаЇни
вказаjіа на акт`rальність теми лисеDтаLhйноЇ tіоботи і звеонvла vіюіv. шо v tіезvльтаті ітmвелених
експет]иментально-теоЕmzчних  досліпжеш,  виt]ішені  не  гіише  наvково-пtіактичні  запачі`  агіе  й
o"мані важливі дані шодо пошиtюння ектопаDазитозів сеtюл велико1. t}огатоl. хvдоби v стійловий
m пасовишний пе1]1ош. ГОловне наvкове значення т)Оботи полягає в томv. шо на основі Іmоведених
досjіілжень запtюпоновано новий наvковий піпхіл шоло поевентивних заходів за ек'і\опаоазитозів v
великоЇ  ОогатоЇ  хvдоби.  В  іііломv.  шzсеоташійні  послілження  Піюскvоіноl.  І.В.  є  завеDшеною
наvковою  mботою.  а  олеожані  Dезvльтати.  Е]ажгіиві  шія  наvковшів  з  паt]азитологіЇ.  зоологіЇ  та
біологіі в шіломv.  маіоіь                 е  значення пгія  d)ахівшlв  ветеоинаоноЇ  меди1Іини.  Вілповідно.
дисеDташійна Dобота Пtюскvі]іноЇ І.В. заслvіювvє на позитивнv ошініtv. а ЇЇ автоі] - на іmисvпження
стvпеня  доюDа  d]ілосоd]іі.  з  галvзі  знань  21 «Ветеі]инаt]на  мешшина»   за  спеіііальністю  211
«Ветеі]ішаDна ме]іиіпша».
4.         Євстаdі'єва  В.О..  д.вет.н..   пtюdіесоD.  завіпvвач  каdіелm  паmзитолоііЇ  та  ветет]инаDно-
санітаt]ноі. експетшzзи ПОлтавського леmкавного аmаt]ного vнівеоситетv МОН УюаЇни зазначигіа.
шо дослідження вилового  склапv.  пошиt]ення  паоазитичних комах v  велико1. DогатоЇ хvдоби  в
t]ізних tюгіонах Уіm-ни. а також патогенезv та еdіективності сvчасних інсе                   пt]епаt]атів за
паі]азитvвання  тимчасових  та  постійних  ектопаt]азитів  має  акгvаііьне  значенш.  Віпмітила.  шо
наvкова tюбота ПtюскvnіноЇ І.В. має наvковv і mакгичнv шінність. КОім того. оІ1інюючи п
значvшість   паної   тюботи   вказала.   шо   автоі]ка   v   tюзvгіьтаті   m>овелених   експеt]имеіпально-
теоtmzчних досгііпжень вmішила не лише наvково-іmаіггиtінv запачv. але й оті]имала важливі дані
шопо поііпztюння. патогенезv та лікvвально-mіоdіілактичних заходів за паt]азитvвання постійних та
"мчасових евmпаоазитів v великоЇ tюгатоЇ хvпоби. дисеDтаііійні послілження Пtюскvt]іноЇ І.В. є
завеі]шеною наvково-дослішою nоботою_ яка за акгvальністю_ наvковою новизною. теооетичним
та  пі]актичним  значенням  отt]иманих  Dезvльтатів.  повністю  віmовідає  вимоі".  а  ЇЇ  автоі]ка
заслvговvє на іюисvдження Їй стvпеня лоісюtjа d]ілосоd]іЇ з галvзі знань 21 «ВетеоинаDна медиLіина»
за спешальністю 211 «Ветеt]инаі]на мешшина».



5.         Петюв Р.В.. д.вет.н._ ітmd]есоt]. завіпvвач каdеmи віt]vсологіЇ. патанатоміЇ m хвоооб іmші
Сvмського наіііонального аіDаt]ного vнівеmитетv. МОН Укt]аЇни піпсvмvвав. шо пиіання возt]обки
наvково-Обmvmвашж заходів за паt]азіпvвання постійних та тимчасових членистоногих v великоЇ
tюгатоі. хvдоби є нині  актvальним.  Вказав на наvковv  новизнv.  ве]іикий  обсяг лосліmкень та Їх
високий  метолитіний  оівень.  теоt]єшічнv  й                     Lіінніс'гь  описаних  послілжень.  наvково-
кваліdіікаііійний  tіівень  і  глибоюій  всебічшй  аналіз  опеожаних  ію]іьтаhв.  Їх  апDобаііію  m
висвітлення mзvльтатів експеt]иментальни послілжень v наvкових m]аішL належне оdоt]мгіення
ШІСеmІІіЇ.  ЗМіСТ  ВИСНОВКіВ   і   ПnОПОЗИlІій.   Кt)іМ  ТОГО   ВіПМіТІШ.   ШО  ЗПОбvmЧКа  ВіЛЬНО  ВОЛОдіЄ
матеоіалом. посить впало та стtіvіmrоовано поедставила t]езvльmти пtювелених нею послішкень.
чітко.  логічно  та  псюліповно  віпповіпала  на  зашmння  членів  оапи.   Зl]обІn  висновок.  шо
Пtюс№оіна  І.В.  заслvговvє  на  пnисvпження  Їй  стvпеня  докгоnа.  d]ілосоdііl.  з  галvзі  знань  21
«Ветеоинаона мелишина» за спешіальністю 211 «Ветеі]инаона мепишина».результати"€многогоЛОСУВаННЯ:„за„±щіенівради,

"Проти" _ членів ради,
недійсних бюлетенів  -

На підставі результатів таємного гоїіосування спеціалізована вчена рада присуджує
ПОоскvОіній Іt]ині Валеі]іЇвні

(прізвище, ім'я, гю ба"tові Ф разі наявносh) здобувача у давальному відndнку)
ступінь доктора фіjтософіЇ з галузі знань     21    «Ветеоинапна мешшіша»(гаjvзьзнань)

за спеціальністю             21 l «Ветеоинаt]на мешzііина»
(код і найменування спеці"носh відповідно до Переліку гшузей зmнь і
спещальносгей` за якими здійснюється підюговка здобvвачів вищоЇ освіти)

Го]іова спетііаjтізоваиої
вченої ради

Рецензент

Рецензент

Опонент
понент

Пепюв РВ.
(пцізвище. інііm)кас- о.І.
(прізвище, іfhці")
Рисований В. І. _

(крізвище, інііd")со-нм
(крізвище, ініціаі")
Євстаdі'" В.О.
(прізвище, ініціфи)-


