
Список аспірантів, докторантів та здобувачів 

Інституту біології тварин НААН 

2021 рік 

 
№з/п Прізвище 

ім’я  

по батькові 

Строк аспірантської 

підготовки, число, 

місяць і рік 

Шифр 

спеціальності 

Тема дисертаційної 

роботи, дата її 

затвердження на 

вченій раді 

Науковий 

керівник 

(науковий 

ступінь, 

звання, 

посада, 

місце 

роботи) 

Академічна 

відпустка 

Інше 

прийому закінчення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс очна (денна) форма навчання 

1 Боняк 

Наталія 

Валеріївна 

15.09.2021 15.09.2025 211-Ветеринарна 

медицина 

 Щебентовська 

Ольга 

Миколаївна, 

д.вет.н, стар. 

викладач каф. 

Львівського 

НУВМтаБТ ім. 

С.З. Гжицького 

/ Віщур Олег 

Івангович, 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

ІБТ НААН 

 

 nataliiaboniuk@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-9421-0268  

2 Передерій 

Діана 

Богданівна 

15.09.2021 15.09.2025 091-Біологія  Салига 

Юрій 

Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

 

 

 

 peredina0310@gmail.com 

mailto:nataliiaboniuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9421-0268


 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс очна (вечірня) форма навчання 

3 Федькалова 

Тетяна 

Миколаївна 

15.09.2021 15.09.2025 091-Біологія  Брошков 

Михайло 

Михайлович, 

д.вет.н., ректор 

Одеського 

ДАУ / 

Віщур О. І. 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

ІБТ НААН 

 fedkalovatatana@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-8732-6123  

2 курс очна (денна) форма навчання 

4 Мигаль  

Наталія 

Вікторівна 

15.09.2020 15.09.2024 211 - 

Ветеринарна 

медицина 

«Функціональний стан 

печінки та 

резистентність курей за 

застосування 

антимікробних 

препаратів рослинного 

походження» 

Вчена рада від 13.11.2020 

р., протокол №12 

Салига 

Юрій 

Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

- notinotika@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-7862-2502  

2 курс очна (вечірня) форма навчання 

5 Сливчук 

Оксана 

Юріївна 

15.09.2020 15.09.2024 091-Біологія  «Біохімічні особливості дії 

тіосульфоестерів та сполук 

цинку і купруму на 

репродуктивну функцію 

тварин» 

Вчена рада від 13.11.2020 р.,  

протокол №12 

Штапенко 

Оксана 

Всеволодівна, 

д.біол.н., 

с.н.с., 

ІБТ НААН 

- free.code.online@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-0229-5848   

6 Прокопенко 
Оксана 

Олександрівна 

15.09.2020 15.09.2024 204-Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва 

«Біохімічні механізми 

впливу симбіотичних 

препаратів, Йоду і Селену 

на резистентність телят, 

продуктивність та якість 

яловичини» 

Вчена рада від 13.11.2020   

протокол №12 

 

 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

ІБТ НААН 

- 

- 

5399121@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-0610-9336  

mailto:fedkalovatatana@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8732-6123
mailto:notinotika@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7862-2502
mailto:free.code.online@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0229-5848
mailto:5399121@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0610-9336


 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 курс очна (денна) форма навчання 

7 Любас  
Наталія 

Миронівна 

15.09.2019 15.09.2023 091-Біологія  «Біохімічні особливості 

дії сірковмісних 

синтетичних сполук на 

метаболічні процеси в 

організмі тварин» 

 

Вчена рада від 

15.11.2019 р., протокол 

№12 

Іскра Руслана 

Ярославівна, 

зав.лаб., 

д.біол.н,  

с.н.с., 

ІБТ НААН; 

Лубенець Віра 

Ільківна, д.х.н., 

професор, 

НУ «Львівська 

політехнікка» 

- n_lubas@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-2342-5250  

8 Андрошулік 

Руслан 

Леонідович 

15.09.2019 15.09.2023 211-Ветеринарна 

медицина 

«Життєздатність і 

розмноження 

медоносних бджіл за 

підгодівлі 

імунобіотиком та 

цитратом Mg» 

Вчена рада від 

15.11.2019 р., протокол 

№12 

Ковальчук 

Ірина Іванівна, 

зав.лаб., 

д.вет.н.,  

с.н.с. 

ІБТ НААН 

 androshulikoxana@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-1452-6164  

3 курс     контракт 

9 Біла  

Галина 

Ігорівна 

15.09.2019 15.09.2023 091-Біологія «Роль  нейтрофільних 

позаклітинних пасток у 

запальних процесах  

тварин за  літогенних дієт» 

Вчена рада від 15.11.2019 

р., протокол №12 

 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор,  

зав. лаб. 

 ІБТ НААН 

 bila@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-8084-8268  

4 курс очна (денна) форма навчання 

10 Сачко 

Сергій 

Романович 

15.09.2018 15.09.2022 211-Ветеринарна 

медицина 

«Корекція порушень 

обміну речовин у корів 

субклінічним кетозом  

модифікаторами рубцевої 

ферментації та 

гепатопротекторами» 

Вчена рада від 19.11.2018 

р., протокол №11 

Вудмаска Ігор 

Васильович,  

д. с.-г. н., 

професор, 

заступник  

директора з 

наукової 

роботи 

ІБТ НААН 

 

 sachko@kupavaagro.com.ua 

https://orcid.org/0000-0002-7731-3836  

mailto:n_lubas@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-2342-5250
mailto:androshulikoxana@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1452-6164
mailto:bila@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8084-8268
mailto:sachko@kupavaagro.com.ua
https://orcid.org/0000-0002-7731-3836


 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 курс очна (вечірня) форма навчання 

11 Бранець  

Роксолана 

Михайлівна 

15.09.2018 15.09.2022 204 -Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва 

«Інтенсивність обміну 

речовин в організмі тварин 

та продуктивність 

молодняку свиней за 

згодовуванням преміксу з 

мікроелементами на основі 

«псевдоамінокислот» 

Вчена рада від 19.11.2018 р  

протокол №11 

Остапів 

Дмитро 

Дмитрович, 

д.с.-г.н., с.н.с., 

зав.лаб., 

ІБТ НААН 

 rbranec787@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-2130-5968  

12 Зеленіна  
Оксана 

Михайлівна 

15.09.2018 15.09.2022 091-Біологія  «Метаболічні процеси у 

щурів за введення 

антибактеріальних 

речовин на основі 

псевдополіаміно-кислот», 

Вчена рада  

від 19.11.2018 р , 

протокол №11 

Влізло Василь 

Васильович, 

академік 

НААН, д.вет.н. 
професор 

кафедри 

внутрішніх 

хвороб тварин 

та клінічної 

діагностики  

Львівського 

НУВМтаБТ ім. 

С.З. Гжицького 

 zeleninaoksana@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0002-4593-4734  

13 Золотоцька 

Олександра 

Богданівна   

15.09.2018 15.09.2022 091-Біологія  «Вуглеводний обмін і 

прооксидно-

антиоксидантна система 

в організмі щурів із 

експериментальним 

діабетом та їх 

корегування комплексом 

метформіну, цитрату 

цинку та вітаміном В2»,  

Вчена рада  

від 19.11.2018 р , 

протокол №11 

Іскра  

Руслана 

Ярославівна, 

д.біол.н., с.н.с., 

зав. лаб. 

ІБТ НААН  

 zolota44@gmail.com 

mailto:rbranec787@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2130-5968
mailto:zeleninaoksana@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4593-4734


 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 Фіялковський  

Павло 

Михайлович 

15.09.2017 15.09.2022 211-Ветеринарна 

медицина 

«Біохімічні показники та 

імунобіологічна 

реактивність птиці за дії 

імунотропних препаратів» 

Вчена рада від 

15.11.2017р., протокол №7 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор, 

зав. лаб. 

 ІБТ НААН 

 

 https://orcid.org/0000-0001-6668-8950  

Здобувачі наукового ступеня доктора філософії 

15 Руминська 

Тетяна 

Миколаївна 

13.11.2020 13.11.2025 091-Біологія «Альтерація біологічних 

властивостей мікробних 

симбіонтів екосистем 

організму за умов 

застосування 

нестероїдних 

протизапальних 

препаратів» 

 

Вчена рада від 

13.11.2020 р., протокол 

№12 

Корнійчук  

Олена Петрівна., 

д.мед.н, професор,  

зав. каф. 

мікробіології 

Львівського НМУ 

імені Д. 

Галицького / 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., 

директор  ІБТ 

НААН 

 tanityshka.r@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-0669-5865  

докторант 

1 Стефанишин 

Ольга 

Михайлівна 

01.10.2020 01.10.2022 091-Біологія «Механізми біохімічної і 

фізіологічної дії 

кишечника та 

каротиносинтезувальних 

дріжджів Phaffia 

rhodozyma на 

мікробоценоз метаболічні 

процеси у тварин і птиці» 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., 

директор 

 ІБТ НААН 

 oliastef@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-2176-2245  

Завершили навчання 

 Котик  

Богдан 

Іванович 

15.09.2017 15.09.2021 091-Біологія «Біохімічні особливості 

дії Хрому(VI) в організмі 

тварин за впливу естерів 

сульфокислот та альфа-

токоферолу» 

Вчена рада від 

15.11.2017 , протокол №7 

Іскра  

Руслана 

Ярославівна, 

д.біол.н., с.н.с., 

зав. лаб. 

ІБТ НААН 

 bohdan.kotuk@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-3414-1624  

https://orcid.org/0000-0001-6668-8950
mailto:tanityshka.r@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0669-5865
mailto:oliastef@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-2176-2245
https://orcid.org/0000-0002-3414-1624


 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Довганюк  

Василь 

Васильович 

15.09.2017 15.09.2021 091-Біологія «Біохімічні та фізіологічні 

процеси в організмі риб 

Danio rerio у різні періоди 

розвитку та у їх потомства 

за дії фосфорорганічних 

сполук» 

Вчена рада від 15.11.2017, 

 протокол №7 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

 https://orcid.org/0000-0001-8792-2347  

 Ільков  

Олександра 

Олександрівна 

15.09.2017 15.09.2021 091-Біологія «Біохімічні процеси в 

організмі тварин і 

антимікробна активність за 

введення нанополімерних 

носіїв у комплексі з 

антибіотиками» 

Вчена рада від 15.11.2017, 

протокол №7 

Влізло Василь 

Васильович, 

академік 

НААН, д.вет.н. 
професор 

кафедри 

внутрішніх 

хвороб тварин 

та клінічної 

діагностики 

Львівського 

НУВМтаБТ ім. 

С.З. Гжицького 

 

 https://orcid.org/0000-0002-8461-2826  

 

https://orcid.org/0000-0001-8792-2347
https://orcid.org/0000-0002-8461-2826

