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Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії - Завгородня 
Світлана Володимирівна

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - старший науковий співробітник 
спеціалізованої контрольно-насіннєвої аналітико-технологічної лабораторії Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Тема дисертації та дата її затвердження - «Формування продуктивності та якості насіння 
сорго зернового залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного 
Лісостепу України», затверджена 30 січня 2018 року (протокол № 1)
Код та назва спеціальності - 201 Агрономія__________________________________________________

Шифр та назва галузі знань - 20 Аграрні науки і продовольство

Шифр спеціалізованої ради - ДФ 26.360.005_________________________________________________

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 
телефону контактної особи - Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків 
Національної академії аграрних наук України, 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, 
тел. 044 275-50-00

Науковий керівник (и) - j Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник 
лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових та біоенергетичних культур , 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 14.09.2021
дата

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 14.09.2021
дата

Фаховий семінар проведений: 15.10.2021, Відділ математичного моделювання та цифрових 
технологій в агрономії 
дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 18.10.2021____________________________
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Документи подані здобувачем до ради: 02.12.2021____________________________________________

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 03.12.2021

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.

Захист дисертації планується: 22 грудня 2021 року о 10 годині за адресою: 03110, м. Київ, 
вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків^ ___________

дата, час, адреса, місце

Голова 
спеціалїзов

ПІДПИС

Я.Д. Фучило
ініціали та прізвище


