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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Шевчук Вікторія Вікторівна  

 

 

E-mail: Vvictoriya07@gmail.com 
 

ORCID: Victoriya Shevchuk https://orcid.org/0000-0002-4525-

2426 

Researcher ID: AAH-2629-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMbourQAAAAJ&

hl=uk 

 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.06.2013 рр. – Вінницька ЗОШ I-III ст. № 35, м. Вінниця; 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримала диплом бакалавра; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримала диплом магістра з 

відзнакою; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет менеджменту та права, спеціальність «Менеджмент», отримала диплом 

магістра (заочна форма навчання). 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми зі спеціальності 201 – агрономія 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та 

лісівництва. 
 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан факультету агрономії та 

лісівництва Дідур Ігор Миколайович. 
 

Сфера наукових інтересів: рослинництво, агрономія, сільське господарство та 

технології вирощування зернобобових культур. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Формування 

урожайності та якості зерна сортів гороху озимого залежно від елементів системи 

удобрення та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу 

Правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

https://orcid.org/0000-0002-4525-2426
https://orcid.org/0000-0002-4525-2426
https://publons.com/researcher/AAH-2629-2021/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMbourQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMbourQAAAAJ&hl=uk
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Рис.1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових керівників на 

засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, 27.09.2019 р. 

 
Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження тем дисертацій на Вченій 

раді з керівництвом університету, 27.09.2019 р. 

  
Рис. 3. Участь з керівником у святкуванні 

37-ї річниці ВНАУ 
Рис. 4. Участь у фестивалі «Vincornfest» 



5 
 

 
 

Рис. 5. Аспірантка Шевчук В.В.. з науковим керівником к.с.-г.н., доцентом, 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, деканом факультету 

агрономії та лісівництва Дідуром І.М.  

 

Досвід роботи: 

13.03.2019 р. – 13.10.2019 р. – старший лаборант кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця. 

01.02.2020 р. – по теперішній час – асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

  
Рис. 6. Електронна залікова книжка ЕСУ «Сократ» аспірантки Шевчук В.В. 

 

 
Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 28.11.2019 р. 
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Рис. 8. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 

 

 
Рис. 9. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії», 

25.11.2019 р. 
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Рис. 10. Складання заліку з дисципіни «Екологізація агрономічної діяльності», 

23.11.2020 р. 

 

Рис. 11. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи, який затверджено на засідання Вченої ради університету (протокол № 2 

від 27.09.2019 р.). 

 

 
 

Рис. 12. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Шевчук В.В. 
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База проведення досліджень 

 

Метою досліджень є виявлення сортових особливостей формування 

урожайності та якості зерна сортів гороху озимого залежно від елементів системи 

удобрення та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу Правобережного.  

Основні завдання досліджень: дослідити залежність росту, розвитку та 

формування зернової продуктивності сортів гороху озимого залежно від дії 

регулятора росту, інокулянта, фунгіцидного протруювача та позакореневих 

підживлень; вивчити зміни показників росту та розвитку рослин гороху озимого 

залежно від елементів технологій вирощування з врахуванням дії організованих 

факторів та гідротермічних ресурсів; дослідити розміри симбіотичного апарату та 

фотосинтетичних показників сортів гороху озимого залежно від дії регулятора 

росту, інокулянта, фунгіцидного протруювача та позакореневих підживлень; 

провести оцінку впливу позакореневих підживлень, регулятора росту, інокулянта 

та фунгіцидного протруювача на показники індивідуальної продуктивності 

рослин, урожайності та якості зерна  гороху озимого. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування зернової, 

фотосинтетичної та симбіотичної продуктивності різних сортів рослин гороху 

озимого залежно від елементів системи удобрення та передпосівної обробки 

насіння. 

Предмет дослідження – рослини гороху озимого, зерно, регулятор росту 

рослин, бактеріальний препарат, фунгіцидний протруювач, мінеральні добрива, 

гідротермічні умови. 
Опрацьовано методики «Визначення площі листкової поверхні», 

«Визначення енергії проростання та лабораторної схожості насіння», 

«Визначення вмісту хлорофілу». Здійснюються фенологічні спостереження за 

ростом і розвитком різних сортів гороху озимого. Досліджено ростові процеси 

сортів гороху озимого НС Мороз та Ендуро за використання різних елементів 

системи удобрення та передпосівної обробки насіння у фази поява сходів та 

першого листка, початок та масова бутонізація, цвітіння, початок та масове 

зав’язування бобів. 

Досліди проводяться на базі науково-дослідного господарства 

«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, 

с. Агрономічне. 

 



11 
 

 

Рис.13. Дослідна ділянка рослин гороху озимого сорту Ендуроб, с. Агрономічне, 

13.05.2020 р. 

  
 

Рис. 14. Посів гороху озимого сортів НС Мороз та Ендур,03.10.2019 р. 
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Рис. 15. Проведення 

спостережень першої 

фенологічної фази «сходи», 

13.10.2019 р.  

Рис. 16. Проведення 

досліджень 

біметричних 

показників рослин 

гороху озимого, 

10.05.2019 р. 
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Рис. 17. Проведення дослідів з визначення енергії проростання та лабораторної 

схожості насіння гороху озимого сорту НС Мороз, 24.10.2019 р. 

 

  
 

Рис. 18. Визначення сирої маси рослин гороху озимого, 23.04.2020 р. 
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росту. Materials of the XIII international scientific and practical conference «Cutting-

edge science – 2018». 2018. Volume 20. C. 81-83. 

9. Шевчук В.В. Вплив кліматичних та агротехнічних чинників на 

вирощування гороху озимого. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва 

в сучасному інформаційному просторі: матеріали V міжнародної науково-

практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. Тернопіль. 2019. С. 105-106. 

10. Шевчук В.В., Дідур І.М. Перспективи використання гороху озимого в 
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2019 року. Київ. 2019. С. 105-107. 

11. Шевчук В.В. Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики 

насіння гороху озимого сорту НС Мороз. Рerspectives of world science and 

education Abstractsof VI International Scientific and Practical Conference. Osaka, 

Japan 26-28 February. 2020. Р. 913-922. 

12. Шевчук В.В. Порівняльний аналіз впливу препаратів стимулюючої дії на 

посівні характеристики насіння гороху озимого та бобів кормових. Dynamics of the 
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development of world science. Abstracts of VII International Scientific and Practical 

Conference. Vancouver, Canada 18-20 March. 2020. P. 954-963. 

13. Шевчук В.В., Шевчук О.А. Збудники хвороб гороху озимого. 

Strategiczne pytania światowej nauki – 2020. Materiały XVI Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji, Przemyśl 07 - 15 lutego. 2020. Volume 8. Р. 67-70. 

14. Шевчук В.В. Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного 

препарату та регулятора росту рослин. Actual trends of modern scientific research. 

The4 th International scientific and practical conference (October 11-13, 2020). MDPC 

Publishing. Munich. Germany. 2020. Р. 18-23. 

15. Шевчук В.В. Проростання насіння гороху озимого за використання 

регулятора роста та біоінокулянта. The world of science and innovation. The 4 th 

International scientific and practical conference (November 11-13, 2020) Cognum 

Publishing House, London, United Kingdom. 2020. С. 917-926. 

16. Шевчук В. В. Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання 

біостимуляторів. The world of science and innovation.The 6 th International scientific 

and practical conference (January 14-16, 2021) Cognum Publishing House, London, 

United Kingdom. 2021. С. 1200-1209. 

 

Участь у конференціях 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система 

освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», м. Тернопіль, 

24 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Вплив кліматичних та агротехнічних чинників 

на вирощування гороху озимого». 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», м. Київ, 31 жовтня 2019 року. Тема доповіді: 

«Перспективи використання гороху озимого» в умовах лісостепу правобережного.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця,                

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Підвищення родючості ґрунту у результаті 

накопичення біологічного азоту бобовими культурами». 

4. VI International Scientific and Practical Conference «Рerspectives of world 

science and education Abstracts», Osaka, Japan, 26-28 February, 2020. Тема доповіді: 

«Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху 

озимого сорту НС Мороз». 

5. VII International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the 

development of world science. Abstracts», Vancouver, Canada, 18-20 March 2020. 

Тема доповіді: «Порівняльний аналіз впливу препаратів стимулюючої дії на 

посівні характеристики насіння гороху озимого та бобів кормових». 
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6. XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania 

światowej nauki – 2020», Przemyśl, 07-15 lutego 2020. Тема доповіді: «Збудники 

хвороб гороху озимого». 

7. Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Актуальні проблеми 

розвитку освіти в Україні», м. Херсон, 15 травня 2020 року. Тема доповіді: 

«Вплив регулятора росту та біоінокулянта на початкові етапи росту гороху 

озимого».  

8. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», м. Вінниця, 14-15 

травня 2020 р. Тема доповіді: «Вплив регулятора росту та біоінокулянта на 

початкові етапи росту гороху озимого». 

9. The 4 th International scientific and practical conference «Actual trends of 

modern scientific research», Munich, Germany, 11-13 October 2020. Тема доповіді: 

«Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного препарату та 

регулятора росту рослин». 

10. The 4th International scientific and practical conference «The world of 

science and innovation», London, United Kingdom, 11-13 November 2020. Тема 

доповіді: «Проростання насіння гороху озимого за використання регулятора роста 

та біоінокулянта».  

11. The 6 th International scientific and practical conference «The world of 

science and innovation», London, United Kingdom, 14-16 January, 2021. Тема 

доповіді: «Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання 

біостимуляторів».  

12. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», м. Вінниця. 14-

15 травня 2021 р. Тема доповіді: «Вплив бактеріальних препаратів на початкові 

етапи росту та розвитку рослин гороху озимого в умовах зміни клімату» 

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus,  

Web of Science Core Collection 

 
Рис. 19. Наукова публікація «Modern Phytomorphology», яка входить до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science Core Collection, 2020 р. № 14  
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Рис. 20. Наукова публікація «Modern Phytomorphology», яка входить до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science Core Collection, 2020 р № 14  

Наукові публікації у фахових виданнях 

 
Рис. 21. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вісник Уманського національного 

університету садівництва», 2019 р. № 2  

 
Рис. 22. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Science Rise: Biological Science», 

2019 р. № 4  
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Рис. 23. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Science Rise: Biological Science», 

2020 р. № 1  

 
Рис. 24. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське господарство та 

лісівництво», 2020 р. № 16  

 

 
Рис. 25. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське господарство та 

лісівництво», 2020 р. № 17  
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Рис. 26. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вісник Уманського національного 

університету садівництва», 2020 р. № 2  

  

Рис. 27. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське господарство та 

лісівництво», 2021 р. № 21 
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Наукові публікації в зарубіжних журналах 

 
 

Рис. 28. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 2020 р. № 2  

 

 
Рис. 29. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Annalid’Italia», 2021 р. № 15 (2) 

 

Рис. 30. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 2021 р. № 1 
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Матеріали наукових конференцій 

 
Рис. 31. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційна система 

освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», 24.10.2019 р. 

 
Рис. 32. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», 31.10.2019 р. 

 
Рис. 33. Adstracts of VI International Scientific and Practical Conference «Perspectives of world 

science and education», Japan, 26-28.02.2020 
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Рис. 34. Adstracts of VII International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the 

development of world science», 18-20.03.2020 

 
Рис. 35. Adstracts of XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania 

swiatowej nauki - 2020», 07-15.02.2020 

 
Рис. 36. Adstracts of ІV International Scientifi cand Practical Conference «Actual trends of modern 

scientific research», Germany, 11-13.10.2020 
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Рис. 37. Adstracts of ІV International Scientific and Practical Conference, «The world of science and 

innovation», 11-13.11.2020 

 
Рис. 38. Adstracts of VІ International Scientific and Practical Conference, «The world of science and 

innovation», 14-16.01.2021 

 

Участь у наукових конференціях 

 
Рис. 39. Програма і сертифікат про участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», 

24.10.2019 р. 
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Рис. 40.Сертифікат ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», 31.10.2019 р. 

 
Рис. 41. Програма про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р. 

 
Рис. 42. Сертифікат VI International Scientific and Practical Conference, «Perspectives of world 

science and education» Japan, 26-28.02.2020 
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Рис. 43. СертифікатVII International Scientific and Practical Conference, «Dynamics of the 

development of world science», 18-20.03.2020 

 
Рис. 44. Сертифікат XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Strategiczne pytania 

swiatowej nauki - 2020», 07-15.02.2020 

 
Рис. 45. Програма і сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній  

веб-конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні», 10.05.2020 р. 
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Рис. 46. Програма і сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній  

інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 

 
Рис. 47. Сертифікат ІV International Scientific and Practical Conference, «The world of science 

and innovation», 11-13.11.2020 

 

 
Рис. 48. Сертифікат ІV International Scientific and Practical Conference, «Actual trends of modern 

scientific research», Germany, 11-13.10.2020 
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Рис. 49. Сертифікат VІ International Scientific and Practical Conference, «The world of science 

and innovation», 14-16.01.2021 

 

 
Рис. 50. Програма про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених»,  

14-15.05.2021 р. 

Рис. 51. Виступ на 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Реалізація європейського 

зеленого курсу в Україні: погляд 

молодих учених»,  

14-15.05.2021 р. 
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Рис. 52. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Удосконалення елементів технології вирощування 

зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічні і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004702), 

термін виконання: 2017 – 2021 роки. Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент 

Дідур І.М. Рішення засідання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

про прикріплення до тематики (протокол № 4 від 23.09.2019 р.). 
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Рис. 53. Програма ініціативної тематики «Удосконалення елементів 

технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Рис. 54. Календарний план ініціативної тематики «Удосконалення елементів 

технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Цитування наукових публікацій: 

 
 

 
 

Рис. 55. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Шевчук В.В. ORCID ID 

(Victoriya Shevchuk https://orcid.org/0000-0002-4525-2426) 

 

 
Рис. 56. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки Шевчук В.В., 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  

(AAH-2629-2021) 

https://orcid.org/0000-0002-4525-2426
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Рис. 57. Профіль аспірантки Шевчук В.В. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика 

З 27 лютого 2020 року працюю на 0,5 ставки асистента кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва 

Вінницького національного аграрного університету. 

Мною проводяться практичні заняття з навчальних дисциплін: 

1. «Геологія з основами геоморфології» для студентів факультету агрономії 

та лісівництва денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) 

освітнього ступеня галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 

101 «Екологія». 

 
Рис. 58. Проведення практичних робіт у дистанційній формі з дисципліни 

«Геологія з основами геоморфології», 2 семестр 2019-2020 н.р. 
 

2. «Агрохімія» для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та 

заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі 

знань: 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія»; 20 «Аграрні науки і 

продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство»; »; 20 «Аграрні науки і 

продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». 

 
Рис. 59. Проведення практичних робіт з дисципліни «Агрохімія», 1 семестр 

2020-2021 н.р. 
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3.  «Точне землеробство» для студентів факультету агрономії та лісівництва 

денної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі 

знань20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія». 

 

 
 

Рис. 60. Проведення практичних робіт у дистанційній формі з дисципліни «Точне 

землеробство», 2 семестр 2019-2020 н.р. 

 

Вебінари: 

 

Аспіранткою Шевчук В.В. було прийнято участь у науковому вебінар щодо 

можливостей використання ресурсів платформи Web of Science Core Collection з 

метою їх ефективного використання у своїй науковій та інноваційній діяльності. 

Вебінари присвячені особливостям оновленого інтерфейсу платформи Web of 

Science Core Collection, можливостям та функціям референс-менеджера EndNote, 

формуванню авторських профілів науковців. Лектором вебінарів, які організовує 

компанія Clarivate, виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання Ірина Тихонкова. 

 

 

Рис. 61. Сертифікат 

Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Профіль 

установи у Web of Science: 

створення, корегування, 

використання», 

04.06.2020 р. 
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Рис. 62. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Розширений пошук в новому 

інтерфейс», 11.02.2021 р. 

 

 

Рис. 63. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Можливості ресурсів Clarivate 

для успішної грантової заявки»,  

09.03.2021 р. 

Рис. 64. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Хижацькі видання: 

розпізнати і не припуститися помилки»,  

10.03.2021 р. 
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Рис. 65. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Оцінка здобутків і співпраці 

установ за даними Web of Science Core Collection 

та InCites», 11.03.2021 р. 

Рис. 66. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Journal Citation Reports»,  

12.03.2021 р. 

 

 

Рис. 67. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Референс-менеджер EndNote: 

оформлення публікації за форматом видання»,  

06.04.2021 р. 

Рис. 68. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Презентація здобутків 

науковця», 08.04.2021 р. 

 



39 
 

 

Рис. 69. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Аналітичний інструмент 

InCites для науковця та адміністратора»,  

09.04.2021 р. 

Рис. 70. Сертифікат Шевчук В.В. за участь у 

вебінарі на тему «Пристатейна література: 

доступні скарби Web of Science», 

13.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання 
Назва 

кафедри 
Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

11.06.2020 р 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


