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Міністерство освіти і науки України
Департамсні атестації кадрів вищої кваліфікації

Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії - Коваленко Юлія 
Олександрівна
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - аспірантка інституту 
гідробіології Національної академії на\к України
Тема дисертації та дата її затвердження - «Фізіолої о-біохімічні особливості формування 
стійких популяцій коропових риб за дії токсичного забруднення». 21 грудня 2016 р.
Код та назва спеціальності - 091 Біологія
Шифр та назва галузі знань - 09 Біологія
Шифр спеціалізованої ради - ЛФ 26,213,001
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи - Інститут гідробіології НАН України. 04210, м. Київ. 
пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81
Науковий керівник - Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біологічних на\к, старший 
на\ ковий співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб інституту гідробіології 
НАН України
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 31 жовтня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 24 липня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 16 вересня 2020 р,, відділ іхтіології та і ідробіолої її річкових 
систем інституту гідробіології НАН України
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 28 вересня 2020 р.
Документи подані здобувачем до ради: 26 жовтня 2020 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду га анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайгі ЗВО (науковоїустанови): 28 жовтня 2020 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку^прове^нші експерименту з присудження ступеня доктора
філософії дотримано.
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