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Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії - Меленті Вікторія 
Олександрівна.

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - асистент кафедри зоології і 
ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім, 
В.В. Докучаева МОН України.
Тема дисертації та дата її затвердження - «Несправжня щитівка (Hemiptera, Coccidae) на 
ялинах в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення їх шкідливості», 
затверджена на засіданні Вченої ради факультету захисту рослин Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева МОН України (протокол №4 від 19 жовтня 2016 
року).
Код та назва спеціальності - 202 Захист і карантин рослин
Шифр та наз^а галузі знань - 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 26.360.010
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 
телефону контактної особи - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 
Докучаева МОН України України, 62483, Харківська обл.. Харківський район, п/в Докучаеве-2, 
учбове містечко ХНАУ. Телефон (057) 709-03-00. Факс (057) 709-03-10.
E-mail: www.knau.kharkov.ua
Науковий керівник (и) - Леженіна Ірина Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаева МОН України
прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 09 вересня 2020 року
дата

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 10 жовтня 2020 року
дата

Фаховий семінар проведений: розширеним засіданням лабораторій здоров’я рослин та 
гербології та відділу математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії 
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Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН протоколу № 6 від 02 листопада 
2021 року

дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 16 листопада 2021 року

дата

Документи подані здобувачем до ради: 29 грудня 2021 року
дата

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (науковоїустанови): ЗО грудня 2021 року 

дата

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: «18» січня 2022 р. о 1О00 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради ДФ 26.360.010 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
України за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1.

і ідатд^Час, адреса, місце
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