
                                                                                                                     

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК АСПІРАНТА 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________Швидченко Каріна Романівна___________________ 

Після завершення __І__ року навчання в аспірантурі ____________за очною формою _________ 
                                                                                                    (за очною, заочною формою навчання, здобувач) 

Кафедра _______________фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна_________________________ 
 

Код та найменування спеціальності____________202 Захист і карантин рослин_______________ 
 

Науковий керівник_к. с.-г. н., доцент, в. о. завідувача кафедри фітопатології ім. акад. В. Ф. 

Пересипкіна Гентош Дмитро Тарасович________________________________________________ 
( науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ) 

Тема дисертації _____Обгрунтування системи захисту ехінацеї пурпурової від плямистостей в 

умовах Правобережного Лісостепу України____________________________________________ 

 

затверджена на засіданні: 

- Вченої ради факультету/інституту, протокол №_11_  від «__22_» __жовтня__ 20_19_ р.  
 

І. Результати виконання освітньої складової   __в минулому році були здані заліки з_______ 

обов’язкових навчальних дисциплін (педагогіка вищої школи, комп’ютерна обробка інформації, 

математичне_моделювання та планування експерименту, методика дослідження та організація_ 

підготовки дисертаційної роботи), а також іспити (філософія та іноземна мова за професійним_ 

спрямуванням). В цьому році було складено іспити з наступних дисциплін – молекулярні______ 

методи діагностики хвороб рослин, глобальні проблеми захисту і карантину рослин від_______ 

шкідливих організмів, біологія фітопатогенів.__________________________________________  
                                                                               (іспити, заліки, педагогічна практика) 

 

ІІ. Результати виконання дисертації 

Розроблено такі розділи дисертації (за увесь період підготовки) 

І. Огляд літератури__________________________________________________________________  

1.1.Народногосподарське значення ехінацеї пурпурової___________________________________  

1.2. Біологічні особливості розвитку ехінацеї пурпурової__________________________________  

1.3. Основні агротехнічні фактори вирощування культури_________________________________  

1.4.Історія проведення наукових досліджень на ехінацеї пурпуровій________________________  

1.5. Основні хвороби ехінацеї пурпурової_______________________________________________  

1.5.1. Грибні хвороби________________________________________________________________ 

1.5.2. Вірусні хвороби_______________________________________________________________ 

1.5.3. Фітоплазмози (мікоплазмози)____________________________________________________ 

1.5.4. Бактеріальні хвороби___________________________________________________________   

1.6.Біологія збудників основних хвороб ехінацеї пурпурової_______________________________ 

ІІ. Методика проведення досліджень (в процесі написання)._______________________________ 

 

Фактичне виконання дисертації від загального обсягу роботи (у %)   _____10 %_______ 

ІІІ. Кількість наукових праць, опублікованих за темою дисертації у звітному році __0__,  



з них:  

 -статей у наукових фахових виданнях України                                                      ____0___ 

 -статей у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 

    які включені до міжнародних наукометричних баз                                             ____0___  

-тез доповідей та матеріалів конференцій                                                                ____0___ 

-інші (патенти)                                                                                                            ____0____  

загалом ___0___, з них: 

-статей у наукових фахових виданнях України                                                      ____0___ 

 -статей у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України 

    які включені до міжнародних наукометричних баз                                             ____0___  

-тез доповідей та матеріалів конференцій                                                                ___ 0____ 

-інші (патенти)                                                                                                            ____0____  

 

ІV. Атестація аспіранта 

Коротка характеристика роботи аспіранта (подає науковий керівник) 

__Протягом звітного періоду аспірантка: 1) провела поглиблений огляд літератури; 2) 

ознайомилася з новими методиками вирощування ехінацеї пурпурової; 3) заклала вегетаційний 

дослід щодо вивчення впливу різних факторів на вирощування ехінацеї пурпурової з насіння; 4) 

провела порівняльний аналіз щодо ефективності впливу кожного фактору на вирощування 

ехінацеї пурпурової з насіння.________________________________________________________ 

Заплановані на звітний період завдання аспірантка виконала._____________________________ 

 

Висновок:_______Рекомендую атестувати._______________________________________ 
 

Науковий керівник         _____Гентош Д.Т._____         ___________Гентош Д. Т.____________     
                                                                  ( підпис)                                                        (прізвище та ініціали)         

 

Рішення кафедри     1. Звіт аспірантки за перше півріччя 2020 року схвалити і атестувати.____ 

2. Просити Вчену раду НДІ фітомедицини, біотехнології та екології атестувати аспірантку 1-го 

року очної форми навчання кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Швидченко 

Каріну Романівну.__________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Протокол № __10__  від «_16_» __червня_ 20 20 р. 

Завідувач кафедри           ____Гентош Д.Т.____          _____________Гентош Д.Т.____________ 
                                                                  ( підпис)                                                        (прізвище та ініціали)    

      

Рішення Вченої ради факультету/інституту __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Протокол № __________  від «______» __________________ 20 ________ р. 

Голова атестаційної комісії     ______________      _____________Коломієць Ю.В.___________     
                                                                          ( підпис)                                                (прізвище та ініціали)    

Члени атестаційної комісії      ______________      ______________Доля М.М.______________   

                                                      ______________      ______________Гентош Д.Т._____________   

                                                      ______________      ______________Чайка В.М.______________   

                                                      ______________      ______________Макаренко Н.А.__________   

                                                      ______________      ______________Гайченко В.А.___________  

                                                      ______________      ______________Патика М.В._____________  

                                                      ______________      ______________Гудков І.М.______________   

                                                     ______________      _______________Бондарь В.І._____________  



 

З В І Т 

 
Аспіранта      _____________Швидченко Каріни Романівни_____________________ 

(вказати П.І.Б.) 

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії 

за __перше півріччя_ 2020– 2020 навчального року 
            (вказати перше/друге півріччя) 

 

Спеціальність   _____202 Захист і карантин рослин    ___ 
(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається) 

 

Форма навчання:   денна, заочна, вечірня 
               (підкреслити, за якою навчається) 

Факультет (інститут) ____захисту рослин, біотехнологій та екології   __ 
 

Кафедра (відділ)   фітопатології ім. акад. В. Ф. Пересипкіна  _________ 

 

Тема дисертаційного дослідження 

 

Обгрунтування системи захисту ехінацеї пурпурової від плямистостей в умовах____________ 

Правобережного Лісостепу України__________________________________________________ 

  

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання) 

 

К. с.-г. н., доцент, в. о. завідувача кафедри фітопатології ім. акад. В. Ф. Пересипкіна Гентош________ 

Дмитро Тарасович           __ 

 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: 
(які розділи дисертації розроблені, публікація статей, участь у роботі конференцій, апробація дисертації тощо) 

Розроблено наступні розділи дисертації:       _________ 

І. Огляд літератури__________________________________________________________________  

1.1.Народногосподарське значення ехінацеї пурпурової___________________________________  

1.2. Біологічні особливості розвитку ехінацеї пурпурової__________________________________  

1.3. Основні агротехнічні фактори вирощування культури_________________________________  

1.4.Історія проведення наукових досліджень на ехінацеї пурпуровій________________________  

1.5. Основні хвороби ехінацеї пурпурової_______________________________________________  

1.5.1. Грибні хвороби________________________________________________________________ 

1.5.2. Вірусні хвороби_______________________________________________________________ 

1.5.3. Фітоплазмози (мікоплазмози)____________________________________________________ 

1.5.4. Бактеріальні хвороби___________________________________________________________   

1.6.Біологія збудників основних хвороб ехінацеї пурпурової_______________________________ 

ІІ. Методика проведення досліджень___________________________________________________ 

Враховуючи дослідження минулих років, а також використання цьогорічних результатів, 

проходить підготовка до видання статті по технологічним особливостям вирощування ехінацеї 

пурпурової з насіння.________________________________________________________________ 

 

ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: 
(які іспити відповідно до навчального плану складені, їх обсяг, проходження асистентської педагогічної практики 

тощо) 

Складено заліки: педагогіка вищої школи (кількість кредитів ЄКТС – 3), комп’ютерна обробка 

інформації (кількість кредитів ЄКТС – 3), математичне_моделювання та планування 

експерименту (кількість кредитів ЄКТС – 3), методика дослідження та організація_ підготовки 



дисертаційної роботи (кількість кредитів ЄКТС – 3); іспити: філософія (кількість кредитів 

ЄКТС – 4) та іноземна мова за професійним_ спрямуванням (кількість кредитів ЄКТС – 6).____  

В цьому році було складено наступні іспити: біологія фітопатогенів (кількість кредитів ЄКТС – 

5); глобальні проблеми захисту і карантину рослин від шкідливих організмів (кількість кредитів 

ЄКТС – 3); молекулярні методи діагностики хвороб рослин (кількість кредитів ЄКТС – 

5).________________________________________________________________________________  

 

Оцінка виконання індивідуального плану аспіранта (зазначається науковим керівником) 

Протягом звітного періоду аспірантка: 1) провела поглиблений огляд літератури; 2) 

ознайомилася з новими методиками вирощування ехінацеї пурпурової; 3) заклала вегетаційний 

дослід щодо вивчення впливу різних факторів на вирощування ехінацеї пурпурової з насіння; 4) 

провела порівняльний аналіз щодо ефективності впливу кожного фактору на вирощування 

ехінацеї пурпурової з насіння.________________________________________________________ 

Заплановані на звітний період завдання аспірантка виконала._____________________________ 

 

 

 

Науковий керівник _______Гентош Д.Т.______________ / _____Гентош Д.Т.      / 
 (підпис)     (П.І.Б.) 

“__15_”_____червня        20_20 р. 

 

 

 

 

В и с н о в о к  к а ф е д р и  

 

1. Звіт аспірантки за перше півріччя 2020 року схвалити і атестувати._______________________ 

2. Просити Вчену раду НДІ фітомедицини, біотехнології та екології атестувати аспірантку 1-го 

року очної форми навчання кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Швидченко 

Каріну Романівну.__________________________________________________________________ 

 

 

Протокол №__10  від “_16_”_____червня       20_20  р. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри     _________________К. с.-г. н., доцент Гентош Дмитро Тарасович_____________ 
(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

 

 

 


