
ЗРАЗОК 
 

ВИСНОВОК 
комісії  спеціалізованої вченої ради Д 26.360.01 

при Інституті біоенергетичних культур і  цукрових буряків НААН 
по дисертаційній роботі Іванова Андрія Михайловича 

«………………………..», поданої у формі рукопису  
на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук  

за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 
 

Комісія спеціалізованої вченої ради у складі доктора сільськогосподарських  
наук, професора Черняка  О. І., доктора сільськогосподарських наук, професора 
Швеця В. Г. та доктора  сільськогосподарських наук, професора Наконечного О. Г. 
провела попередній розгляд дисертаційної роботи Іванова А. М. 
«……………………………………..», поданої у формі рукопису на здобуття 
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 –  
рослинництво та прийняла наступні рішення: 

1. Тема дисертаційної роботи є актуальною, проведене дослідження носить 
самостійний характер. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена потребами…  
 
2. Науковий рівень роботи визнано таким, що відповідає вимогам 

МОНмолодьспорту України на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук. Результати дисертаційної роботи сприяють вирішенню важливої наукової 
проблеми, яка полягає … 
 

3. Найвагомішими та достовірними результатами, які характеризують наукову 
новизну роботи і особистий внесок автора вважати такі:  

Вперше… 
Удосконалено… 
Набули подальший розвиток… 
 

4. Визнати, що дисертаційна робота відповідає профілю спеціалізованої вченої 
ради Д 26.360.01 із спеціальності 06.01.09 –  рослинництво 
 

5. Опубліковані наукові результати здобувача (39 публікацій загальним 
обсягом 48,12 умовних друкованих аркушів) відображають основні наукові 
результати дисертації.  
 

6. Одержані здобувачем результати є достовірними та об'єктивними. Основні 
положення та результати дослідження були оприлюднені на засіданнях і 
методологічних семінарах ……………………………у 2008-2011 рр., доповідалися 
автором та отримали позитивну оцінку на 15 міжнародних та науково-практичних 
конференціях, форумах, семінарах, засіданнях круглих столів. 

 
Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи було використано 

…………………………………………… . 



 

Комісія спеціалізованої вченої ради рекомендує: 
 

1. Прийняти дисертацію Іванова Андрія Михайловича на тему:  
«……………………………» до захисту. 

2. Призначити офіційними опонентами по захисту дисертації Іванова Андрія 
Михайловича: 

 Рижка Анатолія Івановича, доктора сільськогосподарських наук, 
професора, професора кафедри, установа, де працює опонент.; 

 Вапєльника Івана Сергійовича, доктора сільськогосподарських наук, 
професора, професора кафедри установа, де працює опонент; 

 Прокопову Наталію Георгіївну, доктора сільськогосподарських наук, 
професора, завідувача кафедри………………………………………….. 

3. Дозволити друкування автореферату як такого, що відповідає змісту 
дисертації. Затвердити перелік адрес для розсилання автореферату. 

 
Члени комісії спеціалізованої вченої ради: 
 
Доктор сільськогосподарських наук, професор   О. І. Руденко 
 
Доктор сільськогосподарських наук    Г. І. Семенюк 
 
Доктор сільськогосподарських наук    Т. М. Порвін 

 

 


