
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання вченої ради

Полтавського державного аграрного університету

«23» червня 2022 р. м. Полтава № 18

Присутні:
Голова ради -  Аранчій Валентина 
Учений секретар -  Булах Тетяна 
Члени ради: 59 з 70 осіб

Порядок денний:
10.11. Різне. Про зміну назви теми дисертаційного дослідження Криворученка 
Дениса Олександровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної 
форми навчання (на умовах контракту) освітньо-наукової програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи та про затвердження її в наступній редакції: 
«Дирофіляріоз собак (поширення, діагностика, лікування)». Науковий керівник -  
Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, 
завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
Полтавського державного аграрного університету (доповідає Галич Олександр).

10.11. СЛУХАЛИ: про зміну назви теми дисертаційного дослідження
Криворученка Дениса Олександровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора 
філософії денної форми навчання (на умовах контракту) освітньо-наукової 
програми Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та про затвердження 
її в наступній редакції: «Дирофіляріоз собак (поширення, діагностика, лікування)». 
Науковий керівник -  Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних 
наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно- 
санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету.
Галич Олександр, перший проректор, заступник голови вченої ради університету 
повідомив про те, що згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти 
ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
№261 від 23.03.2016 р. (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів 
України №283 від 03.04.2019 р.), вноситься пропозиція змінити назву теми 
дисертаційного дослідження Криворученка Дениса Олександровича, здобувача 
вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах 
контракту) освітньо-наукової програми Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 
Ветеринарна медицина кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної



експертизи та затвердити її в наступній редакції: «Дирофіляріоз собак (поширення, 
діагностика, лікування)».

ВИРІШИЛИ: змінити назву теми дисертаційного дослідження Криворученка 
Дениса Олександровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної 
форми навчання (на умовах контракту) освітньо-наукової програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи та затвердити її в наступній редакції: 
«Дирофіляріоз собак (поширення, діагностика, лікування)».
Науковий керівник -  Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних 
наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно- 
санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Голова вченої ради уні:

З оригіналом згідно. 
Учений секретар

Валентина АРАНЧІИ

Тетяна БУЛАХ


