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Список аспірантів, докторантів та здобувачів 

Інституту біології тварин НААН 2022 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) 

Акаде-

мічна 

відпустка  

Інше 

прийому закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За очною формою навчання 
1. Юзьвяк 

Мар’ян  

Осипович 

15.09.2022 15.09.2026 091 – Біологія 

 

«Вплив наноцитратів 

Zn, Ge, і Se на 

біохімічний профіль 

крові кролів за норми і 

теплового стресу» 

Вчена рада від 

17.11.2022 р., 

протокол № 14 

2  керівника: 

Лесик 

Ярослав 

Васильович, 

д.вет.н., с.н.с. 

(ІБТ НААН), 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

(ІБТ НААН) 

 maruk7991@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-6782-

5416  

2. Бонюк 

Наталія  

Валеріївна 

15.09.2021 15.09.2025 211-Ветеринарна 

медицина 

«Морфофункціона-льні 

особливості 

ентерохромафінних 

клітин та В-лімфоцитів 

пейєрових бляшок 

кишкового тракту 

поросят у різні періоди 

онтогенезу та за умов 

стресу відлучення» 

Вчена рада від 

15.11.2021 р., 

протокол №3 

 

2  керівника: 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

 (ІБТ НААН), 

 

Щебентовська 

Ольга Миколаївна, 

д.вет.н., ст. викладач 

( Львівський 

НУВМ та Бт імені 

С. З. Ґжицького) 

 nataliiaboniuk@gmail.com 

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

0268 

3. Передерій 

Діана 

Богданівна 

15.09.2021 15.09.2025 091 – Біологія 

 

«Біохімічні механізми 

впливу теплового 

стресу на організм 

тварин» 

Вчена рада від 

15.11.2021 р., 

протокол №3 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

 peredina0310@gmail.com 

mailto:maruk7991@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6782-5416
https://orcid.org/0000-0002-6782-5416
mailto:nataliiaboniuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9421-0268
https://orcid.org/0000-0001-9421-0268
mailto:peredina0310@gmail.com
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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 

01.07.2022. 

-30.06.2023. 
notinotika@gmail.com  
https://orcid.org/0000-0001-7862-

2502  

5. 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 

2  керівника: 

Іскра Руслана 

Ярославівна, 

зав.лаб., 

д.біол.н,  

с.н.с. 

(ІБТ НААН); 

Лубенець В.І., 

д.х.н., професор 

(НУ «Львівська 

політехніка») 

 n_lubas@ukr.net 

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

5250   

6. 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, 

пров.н.с.., 

д.вет.н.,  

с.н.с. 

ІБТ НААН 

 androshulikoxana@gmail.com 

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

6164   

Очна (вечірня) форма навчання 
7. Мушинська 

Вікторія 

Станіславівна 

15.09.2022 15.09.2026 091 – «Біологія» 

 

«Пробіотичний 

потенціал нових 

штамів Enterococcus 

faecium за корекції 

функціонального 

стану кролів» 

Вчена рада від 

17.11.2022 р., 

протокол № 14 

2 керівники: 

Штапенко 

Оксана 

Всеволодівна, 

д.біол.н., с.н.с., 

(ІБТ НААН) 

Сирватка 

Василь  

Ярославович, 

к.біол.н., с.н.с. 

(Львівський НУ ім. 

І. Франка) 

 arillenmeril@gmail.com 

 

mailto:notinotika@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7862-2502
https://orcid.org/0000-0001-7862-2502
mailto:n_lubas@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-2342-5250
https://orcid.org/0000-0002-2342-5250
mailto:androshulikoxana@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1452-6164
https://orcid.org/0000-0002-1452-6164
mailto:arillenmeril@gmail.com
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8. Назар 

Христина 

Василівна 

15.09.2022 15.09.2026 211 – 

«Ветеринарна 

медицина» 

 

«Вплив різних 

дріжджових культур 

Saccharomyces на 

резистентність і 

життєздатність 

поросят» 

Вчена рада від 

17.11.2022 р.,   протокол 

№ 14 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

 khrystyna.nazar@enzym.com.ua 

9. Федькалова 

Тетяна 

Миколаївна 

15.09.2021 15.09.2025 091 – Біологія «Імунофізіологічні  та 

біохімічні особливості 

становлення і регуляції 

адаптивного імунітету у 

цуценят» 

Вчена рада від 

15.11.2021 р., протокол 

№3 

2 керівники: 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

( ІБТ НААН). 

Брошков Михайло 

Михайлович, 

д.вет.н., професор, 

ректор (ОДАУ) 

 fedkalovatatana@gmail.com 

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

6123   

10. 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   

11. Прокопенко 
Оксана 

Олександрівна 

15.09.2020 15.09.2024 204 -Техно-логія 

виробництва та 

перероб--ки 

продук-ції 

тварин-ництва 

«Біохімічні механізми 

впливу симбіотичних 

препаратів, Йоду і 

Селену на 

резистентність телят, 

продуктивність та якість 

яловичини» 

Вчена рада від 

13.11.2020 р.,  

протокол №12 

 

 

 

 

 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., 

професор, 

 зав. лаб. 

 ІБТ НААН 

 5399121@gmail.com 

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

9336  

mailto:khrystyna.nazar@enzym.com.ua
mailto:fedkalovatatana@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8732-6123
https://orcid.org/0000-0001-8732-6123
mailto:free.code.online@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0229-5848
https://orcid.org/0000-0002-0229-5848
mailto:5399121@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0610-9336
https://orcid.org/0000-0002-0610-9336
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За контрактом 
12. 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   

Здобувач  наукового ступеня доктора філософії 
1. Руминська 

Тетяна 

Миколаївна 

13.11.2020  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 О.П., 

д.мед.н, професор,  

зав. каф. 

мікробіології 

Львівського НМУ 

імені 

Д. Галицького;  

Салига Ю.Т., 

д.біол.н., 

директор 

 ІБТ НААН 

 tanityshka.r@gmail.com 

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

5865  

mailto:bila@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8084-8268
https://orcid.org/0000-0002-8084-8268
mailto:tanityshka.r@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0669-5865
https://orcid.org/0000-0002-0669-5865
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Докторанти 

 
№ 

з/п 

Прізвище імя  

по батькові 

Коли захистили 

кандидатську 

дисертацію, шифр 

спеціальності 

Строк докторської 

підготовки 

Шифр 

спеціаль-

ності 

Тема дисертаційної 

роботи 

Науковий 

консультант 

прийому закінчення 

1. Стефанишин 

Ольга 

Михайлівна 

08.10.2003 р., спеціальність 

03.00.04 – біохімія, 

кандидат біологічних наук. 

 

01.10.2020 01.10.2023* 091-

Біологія 

«Механізми біохімічної і 

фізіологічної дії кишечника та 

каротиносинтезувальних 

дріжджів Phaffia rhodozyma на 

мікробоценоз метаболічні 

процеси у тварин і птиц» 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

2. Прудиус 

Тарас Ярославович 

11.10.2017 р., спеціальність 

06.02.02 –годівля тварин і 

технологія кормів, 

кандидат сільськогоспо-

дарських наук. 

 

01.10.2022 30.10.24 211 – 

«Ветерина-

рна 

медицина» 

 

«Біохімічні та імунологічні 

особливості  і продуктивність 

свиней за впливу 

імунотропних засобів» 

 

2 консультанти: 

Віщур  

Олег Іванович, 

д. вет. н., професор,  

зав. лаб. 

 ІБТ НААН, 

 

Салига 

Юрій Тарасович, 

д.біол.н., с.н.с., 

директор 

ІБТ НААН 

 

* - академвідпустка на рік (стажування) 

 

 


