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Департамент атестації кадрів  

вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Якименко Інна 

Юріївна 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри 

автоматики та робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Тема дисертації та дата її затвердження – Інтелектуальна система енергоефективного 

керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту з прогнозуванням енерговитрат 

(остання редакція), 16 листопада 2017 року 

Код та назва спеціальності – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Шифр та назва галузі знань – 15 «Автоматизація та приладобудування» 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, 

адреса, номер телефону контактної особи – Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, тел.: 044 527 82 28 

Науковий керівник – Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 05 лютого 2021 року 

Висновок наукового керівника підготовлено: 08 лютого 2021 року 

Фаховий семінар проведено: 09 березня 2021 року, кафедра автоматики та 

робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлено: 09 березня 2021 року 

Документи подані здобувачем до ради: 07 травня 2021 року 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному вебсайті університету: 07 травня 2021 року 

Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано. 

Захист дисертації планується: 23 червня 2021 року о 1300 годині (м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301). 

 

 

Голова разової спеціалізованої 
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