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Консультація з дисципліни, що виноситься 

 на екзамен 
Склад ЕК, дата проведення екзамену 

Назва дисципліни ПІБ 

консультанта 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія 

1 група – 13.12.19, початок роботи комісії о 10.00, 

аудиторія №  

   

Голова комісії:  

– СІЧКАРЬ В’ячеслав Іванович - доктор біологічних наук, професор, 

завідувач відділом розробки та впровадження інноваційних технологій 

для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції 

Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН 

України. 

Члени комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;; 

– МІЛКУС Борис Наумович - завідувач кафедрою захисту, генетики і 

селекції рослин, доктор біологічних наук, професор; 

- ЩЕРБАКОВ Віктор Якович - доктор сільськогосподарських наук, 

професора кафедри польових і овочевих культур; 

- АГЕЄВА Олександра Валентинівна - кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин. 

Секретар комісії: 

– Шишкова Ольга Миколаївна - старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Захист кваліфікаційної роботи 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

1 група – 23.12.19, початок роботи комісії о 9.00, 

аудиторія №  

Голова комісії:  

– СІЧКАРЬ В’ячеслав Іванович - доктор біологічних наук, професор, 

завідувач відділом розробки та впровадження інноваційних технологій 

для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції 

Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН 

України. 

Члени комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; 

– МІЛКУС Борис Наумович - завідувач кафедрою захисту, генетики і 

селекції рослин, доктор біологічних наук, професор; 

- ЩЕРБАКОВ Віктор Якович - доктор сільськогосподарських наук, 

професора кафедри польових і овочевих культур; 

- АГЕЄВА Олександра Валентинівна - кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин. 

Секретар комісії: 

– Шишкова Ольга Миколаївна - старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Декан факультету  

доцент_____________ І. О. Іщенко 

 

Керівник навчального відділу, 

доцент_____________ І.В. Малецька 

 

 

 

 

 


