
Теми дисертаційних робіт аспірантів 2020 року вступу 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Тема дисертації Науковий керівник 

201 – Агрономія 

Аспірант – 

Міхов 

Сергій 

Сергійович 

 

«Ефективність дії системи основного 

обробітку ґрунту та догляду за 

посівами нуту в органічному 

землеробстві Степу України»  

Юркевич Є.О. – 

д.с.-г.н., професор 

Аспірант – 

Флакей 

Валерій  

Валерійович 

 

«Агробіологічне обґрунтування різних 

систем основного обробітку ґрунту та 

догляду за посівами сої в органічному 

землеробстві»  

Юркевич Є.О. – 

д.с.-г.н., професор 

Аспірант – 

Сербін  

Михайло  

Михайлович 

 

«Формування густоти фітоценозу 

зернового сорго у Південному Степу 

України» 

Щербаков В.Я. – 

д.с.-г.н., професор 

Аспірант – 

Перепелиця  

Руслана  

Юріївна 

 

«Фізіолого-біологічні основи стійкості 

сортів винограду до некрозу гребенів» 

Крайнов О.О. – 

к.б.н., доцент 

Баранець Л.О. –  

к.с.-г.н., ст. наук. 

співробітник 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Аспірант – 

Слюсаренко  

Вікторія  

Сергіївна 

 

«Оцінка молочної продуктивності кіз 

місцевих популяцій залежно від 

характеру волосяного покриву та 

живої маси при народженні» 

Китаєва А.П. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Горкава  

Маргарита  

Геннадіївна 

«Сучасні аспекти та модифікація 

технологій акваріальної культури» 

 

Данчук О.В. – 

д.вет.н., професор 

Квач Ю.В. – 

д.б.н., ст. наук. 

співробітник 

Аспірант – 

Елфеел Айман Анвар 

Алсаліхін 

«Сучасні аспекти промислового 

виробництва молока підвищеної 

якості» 

Сусол Р.Л – 

д.с.-г.н., професор, 

Кірович Н.О. – 

к.с.-г.н, доцент 



211 – Ветеринарна медицина 

Аспірант – 

Чорна  

Ольга  

Сергіївна 

«Профілактика окремих вірусних 

інфекцій великої рогатої худоби у 

господарствах Центрального і 

Південного регіонів України» 

Панікар І.І. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Кириченко  

Вероніка  

Вікторівна 

«Імунний статус за різного рівня 

статевих гормонів у організмі собак» 

Брошков М.М. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Панікар  

Віктор  

Ігорович 

«Гельмінтози ставових риб Півдня 

України» 

Богач М.В. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Бугай  

Костянтин 

Анатолійович 

«Морфологія органів імунної системи 

кроля свійського на різних етапах 

постнатального періоду онтогенезу» 

Скрипка М.В. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Цимбалюк  

Олександра  

Сергіївна 

«Адаптивність організму коней з 

різними параметрами кортико-

вегетативних механізмів регуляції» 

Данчук О.В. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Кориневська  

Тетяна  

Валеріївна 

«Адаптивність організму собак з 

різними параметрами кортико-

вегетативних механізмів регуляції» 

Данчук О.В. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Григор’єв  

Вадимир  

Юрійович 

«Адаптивність організму котів з 

різними параметрами кортико-

вегетативних механізмів регуляції» 

Данчук О.В. – 

д.вет.н., 

професор 



212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Аспірант – 

Голубенко  

Олена  

Олександрівна 

«Ветеринарно-санітарна оцінка 

показників безпечності і якості риби 

південного регіону України» 

Тарасенко Л.О. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Коваль  

Оксана  

Сергіївна 

«Моніторинг показників безпечності і 

якості морської риби у процесі 

зберігання» 

Тарасенко Л.О. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Караванський  

Михайло 

Олександрович 

«Обґрунтування впровадження 

ветеринарно-санітарних заходів, 

спрямованих на отримання молока 

екстра класу, в умовах інтенсивних 

технологій» 

 

Тарасенко Л.О. – 

д.вет.н., 

професор 

 

 

Аспірант – 

Сороківська 

Олександра  

Сергіївна 

«Санітарно-гігієнічне обґрунтування 

застосування кормової добавки 

Альфасорб Ультра молодняку свиней» 

 

Решетніченко О.П  

д.с.-г.н.,  

професор 

 

 

073 – Менеджмент 

Аспірант – 

Седов  

Вячеслав  

Андрійович 

«Модернізація системи підготовки 

кадрів вищої кваліфікації для 

аграрного сектора економіки» 

Запша Г.М. – 

д.е.н.,  

професор  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми дисертаційних робіт аспірантів 2019 року вступу 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Тема дисертації Науковий керівник 

201 – Агрономія 

 

Аспірант – 

Голубенко  

Олексій  

Вікторович 

«Оптимізація системи основного 

обробітку грунту під ріпак озимий в 

Степу України»  

Юркевич Є.О. – 

д.с.-г.н.,  

професор  

Аспірант – 

Руденко  

В’ячеслав  

Андрійович 

«Урожайність та якість насіння гороху 

залежно від строків сівби та 

застосування гумату калія за 

підзимової технології вирощування»  

Щербаков В.Я. – 

д.с.-г.н,  

професор  

Аспірант – 

Волянський  

Олександр  

Михайлович 

«Формування якості насіння різних 

сортотипів пшениці м’якої озимої в 

залежності від рівня агрофону» 

Зорунько В.І. – 

к.с.-г.н.,  

доцент 

Литвиненко М.А. – 

д.с.-г.н., 

професор 

 

 

211 – Ветеринарна медицина 

Аспірант – 

Анфьорова  

Марія  

Володимирівна 

«Морфофункціональні зміни системи 

еритрону в період постнатальної 

адаптації у собак» 

Брошков М. М. – 

д.вет.н., 

професор 

Аспірант – 

Кустуров  

Володимир 

Борисович 

«Поширення, діагностика та лікування 

токсоплазмозної інвазії у собак в 

умовах півдня України» 

Брошков М. М. – 

д.вет.н., 

професор 

 

212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Аспірант – 

Якименко  

Олександр 

Володимирович 

«Комплексна профілактика 

метаболічних хвороб тварин в умовах 

інтенсивних технологій техногенного 

та антропогенного навантаження» 

Тарасенко Л.О. – 

д.вет.н.,  

доцент 



073 – Менеджмент 

Аспірант – 

Павленко-Дідур 

Кристина  

Сергіївна 

«Управління господарською 

діяльністю підприємств ресторанної 

справи на основі концепції маркетинг-

менеджменту» 

Запша Г.М. –  

д.е.н.,  

професор 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Аспірант – 

Криленко  

Альона  

Анатоліївна 

«Вітчизняна технологія виробництва 

м’яса равликів» 

Кірович Н.О. –  

к.с.-г.н.,  

доцент 

Аспірант – 

Карпова  

Катерина 

Олександрівна 

«Оптимізація використання 

розробленої кормової добавки із 

цитрусових вичавок в годівлі свиней» 

Карунський О.Й. – 

д.с.-г.н.,  

професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми дисертаційних робіт аспірантів 2018 року вступу 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Тема дисертації Науковий керівник 

201 – Агрономія 

Аспірант – 

Матушевський Богдан 

Павлович 

«Продуктивність високо- олеїнових 

гібридів соняшнику залежно від 

способів основного обробітку ґрунту 

та контролювання бур’янів у зоні 

Південного Степу України»  

Юркевич Є.О. – 

д.с.-г.н.,  

професор 

073 – Менеджмент 

Аспірант – 

Сахацький Микола 

Миколайович 

«Управління розвитком аграрного 

підприємництва в умовах 

інституціональних трансформацій» 

Дідур Г.І. –  

к.е.н.,  

доцент 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Аспірант – 

Терземан  

Дмитро Леонідович 

«Теоретичні аспекти та 

експериментальне обґрунтування 

використання в раціонах качок 

розробленого преміксу»  

Карунський О.Й. – 

д.с.-г.н.,  

професор 

Аспірант – 

Мамедова  

Віра Мірдоматівна 

«Молочна продуктивність і 

адаптаційна здатність асаф х 

цигайських помісних вівцематок в 

умовах степової зони України» 

Китаєва А.П. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Куімжі  

Марія  

Іванівна 

«Удосконалення методики виховання 

собак службових порід» 

Сусол Р.Л. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Новічкова Альона 

Олександрівна 

«Продуктивність і адаптаційна 

здатність мериноленд х асканійських 

м'ясо-вовнових овець, одержаних від 

матерів різних типів конституції» 

Китаєва А.П. – 

д.с.-г.н., 

професор 

 

 

 

 

 



Теми дисертаційних робіт аспірантів 2017 року вступу 

 
 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Тема дисертації Науковий керівник 

073 – Менеджмент 

Аспірант – 

Барбінягра Олександр 

Миколайович 

«Управління розвитком фінансової 

діяльності аграрних підприємств» 

Бахчиванжи Л.А. –  

к.е.н.,  

доцент 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Аспірант – 

Резнік Тетяна 

Леонідівна 

«Вплив згодовування суспензії 

Хлорелли на продуктивність, обмін 

речовин, стан внутрішніх органів та 

якість продукції свиней»  

Карунський О.Й. – 

д.с.-г.н.,  

професор 

Аспірант – 

Яковлєва Віта 

Миколаївна 

«Розробка сучасної технології 

відтворення собак різних порід»  

Сусол Р.Л. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Тацій Олександр 

Володимирович 

«Біологічні та господарсько-корисні 

ознаки у свиней породи п’єтрен на 

сучасному етапі її розвитку» 

Сусол Р.Л. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Воронюк Олексій 

Іванович 

«Продуктивна та адаптаційна здатність 

кіз англо-нубійської породи в умовах 

південного регіону України» 

Китаєва А.П. – 

д.с.-г.н., 

професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми дисертаційних робіт аспірантів 2016 року вступу 

 
 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Тема дисертації Науковий керівник 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Аспірант – 

Слюсаренко Ігор 

Сергійович 

«Технологічні прийоми вирощування 

ягнят залежно від походження та 

морфо функціонального статусу при 

народженні»  

Китаєва А.П. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Ільєва Катерина 

Володимирівна 

«Ефективність відгодівлі молодняку 

свиней різних порід залежно від їх 

живої маси при народженні»  

Сусол Р.Л. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Романенко Олександр 

Васильович 

«Удосконалення жвавості коней 

орловської рисистої породи у різних 

варіантах підбору» 

Сусол Р.Л. – 

д.с.-г.н., 

професор 

Аспірант – 

Тихонов Денис 

Анатолійович 

«Продуктивні і біологічні особливості 

овець одеського типу асканійської 

м'ясо-вовної породи в залежності від 

етологічних типів» 

Чігірьов В.О. – 

к.с.-г.н., 

доцент  

 

Аспірант – 

Пушкар Яніна 

Анатоліївна 

«Продуктивні і біологічні особливості 

корів української червоної молочної 

породи в залежності від етологічних 

типів» 

Чігірьов В.О. – 

к.с.-г.н., 

доцент 

073 – Менеджмент 

Аспірант – 

Кулагіна Аурелія 

Римасівна  

«Менеджмент соціально-трудових 

відносин в аграрних підприємствах»  

Запша Г.М. –  

д.е.н.,  

професор 

Аспірант – 

Кулакова Марія 

Юріївна 

«Управління розвитком 

зовнішньоторговельної 

інфраструктури суб’єктів малого 

підприємництва»  

Бахчиванжи Л.А. –  

к.е.н.,  

доцент 

 


