НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕНІ М.В.ЗУБЦЯ

НАКАЗ
14 вересня 2021 р.

с. Чубинське

№ 52 - к

Про зарахування до аспірантури
Відповідно до рішення комісії з прийому до аспірантури інституту від 07 вересня
(протокол № 2) та згідно погодження з НААН від 13 вересня 2021 року (лист № 11-2/75)
НАКАЗУЮ
1. Зарахувати здобз^ачами вищої освіти ступеня доктора філософії;
1.1. в план прийому 2021 року очної (денної) форми навчання:
Ольгу Анатоліївну Вінтонів за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва. Термін навчання з 15 вересня 2021 року до 14 вересня 2025 року
Ідентифікаційний номер 3397204607. Розмір стипендії встановити в сумі 6704 грн.
Науковому керівнику - доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН
Михайлу Івановичу Бащенку оплату проводити згідно з договором про підготовку наукових
кадрів через аспірантуру Ідентифікаційний номер 1759210671.
1.2.

в план прийому 2021 року очної (вечірньої) форми навчання:

Галину Миронівну Гутей за спеціальністю 091 Біологія. Термін навчання з 15 вересня
2021 року до 14 вересня 2025 року.
Науковому керівнику - доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому
співробітнику Андрію Володимировичу Шельову оплату проводити згідно з договором про
підготовку наукових кадрів через аспірантуру.
Катерину Олександрівну Іванову за спеціальністю 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва. Термін навчання з 15 вересня 2021 року до 14 вересня 2025
року.
Науковому керівнику - доктору сільськогосподарських наук, доценту Ганні Анатоліївні
Коцюбенко оплату проводити згідно з договором про підготовку наукових кадрів через
аспірантуру Ідентифікаційний номер 2612601760.
Юлію Олександрівну Лемешко за спеціальністю 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва. Термін навчання з 15 вересня 2021 року до 14 вересня 2025
року.
Науковому керівнику - кандидату біологічних наук Павлині Петрівні Джус оплату
проводити згідно з договором про підготовку наукових кадрів через аспірантуру.
2. Для успішної підготовки зобов’язати здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії за погодженням з науковими керівниками сформулювати тему дисертаційної роботи,
визначити базу наукових досліджень, скласти план індивідуальної роботи здобувача та подати
на затвердження до Вченої ради інституту. Виконання експериментальної частини досліджень
проводити у визначених науковими керівниками господарствах.
3. Для виконання дисертаційної роботи закріпити здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії:

Г. М. Гутей - за відділом генетики та біотехнології тварин;
К. О. Іванова, О. А. Вінтонів - за відділом генетичних ресурсів тварин;
Ю. О. Лемешко- за відділом селекції великої рогатої худоби.
4. Рішенням Вченої ради від 31.08.2021 р. протокол №11, зарахувати здобувачем
(поза аспірантурою) наукового ступеня доктора філософії наукового співробітника лабораторії
інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця
Сергія Володимировича Прийму за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва та прикріпити до аспірантів очної (вечірньої) форми навчання. Термін
навчання з 15 вересня 2021 року до 14 вересня 2026 року.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)» навчання на третьому рівні вищої освіти та
наукове керівництво Юрію Павловичу Полупану здійснювати за кошти Інституту.
5. Здобувача С. В. Прийму закріпити за відділом генетичних ресурсів тварин.
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