
Р ІШ ЕН Н Я СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕН О Ї РАДИ 
ПРО ПРИСУДЖ ЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА Ф ІЛ О С О Ф ІЇ

Спеціалізована вчена рада Національного наукового центру «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук України Національної академії 
аграрних наук України, смт. Чабани, приПняла рішення про присудження ступеня 
доктора філософії о галузі знань 20 Аграрні науки га продовольство на підставі 
прилюдного захисту дисертації "ОПТИМІІДЦІЯ СТРУКТУРИ ВБИРНОГО 
КОМПЛЕКСУ ТА ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ В УМОВАХ 
ТРИВАЛОЇ ПІСЛЯДІЇ ХІМІЧНИХ МІЛІОРЛНТІІҐ за спеціальністю 201 Агрономія 
"14й липня 2022 року.

Павлічснко Алла Іванівна, 1988 року народження, громадянка України, 
освіта вища: закінчила у 2010 році Київський національний університет технології 
та дизайну за спеціальністю економіка підприємства.

Працює на посаді молодшого наукового спінробітннка н Національному 
науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
України», смт. Чабани Фастівського, р-ну Київської області з 2021 р. до цього 
часу.

Дисертацію виконано в Національному науковому центрі «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук України», смт. Чабани 
Фастівського р-ну Київської області.

Науковий керівник: Ткаченко Микола Адамовим, доктор с.-г. наук, член* 
кореспондент НААН, директор Національного наукового центру «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук України».

Здобувач мас 12 наукових публікацій за темою дисертації, з них 4 статті у 
наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому виданні України. 7 
публікацій у збірниках тез наукових конференцій:

1. Ткаченко М.А.. Павлічснко А.І., Кондратюк І.М., Дмнтренко 
О.В. Кислотні властивості сірих лісових фунтів залежно від систем удобрення. 
Агроекологічний журнал. № 2. 2020. С. 62-68 (авторство 40 % , здобувачем 
отримано експериментальні дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 
підготовлено статтю до друку).

2. Дмнтренко О.В.. Павлічснко А.І. Вплив систем удобрення та хімічної 
меліорації на структуру вбирного комплексу сірого лісового грунту. 
Агроекологічний журнал. X® 4. 2020. С. 105-113 (авторство 50%. здобувачем 
отримано експериментальні дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 
підготовлено статтю до друку).

3. Дмнтренко О.В.. Ткаченко М.А., Павлічснко А.І. Зміна азотного 
режиму сірого лісового круиноннлуватого-легкосуглинкового фунту за різних 
систем удобрення га хімічної меліорації. Ріалі лпеї зоіі зсіепсе. №1. 2021. С. 77-85 
(авторство 50%. здобувачем отримано експериментальні дані, здійснено аналіз 
результатів досліджень, підготовлено статтю до друку).

4. Павлічснко А.І. Вплив різних систем удобрення та хімічної меліорації на 
фосфорний режим сірого лісового фунту. Агроекологічній журнал. № 4. 2021. С. 
131-138.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці:



Дсгодюк Станіслав Еіуардовнч, завідувач відділу агрохімії НИІД 
«Інститут землеробства МАЛИ», доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., без 
зауважень;

Бонко Петро Іванович, головний науковий співробітник відділу сівозмін і 
землеробства на меліорованих землях ІІІПД «Інститут землеробства МАЛИ», 
доктор сільськогосподарських наук, професор, без зауважень;

Слюсар Іван ТнмофІйовпч, головний науковий співробітник відділу 
сівозмін і землеробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства 
МАЛИ», доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондснт 
1 ІЛЛІ І, без зауважень;

Баласв Анатолій Джаліловнч, завідувач каі}>едри грунтознавства та 
охорони грунтів ім. проф. М. К. ІИикули Національного університету бІоресурсів і 
природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент МАЛИ, без зауважень:

Іваніна Валим Віталійович, завідувач лабораторії агрохімії та екологи 
грунтів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків ПАЛИ, доктор 
сільськогосподарських наук, доцент, без зауважень.

Результати відкритого голосування: За" - 5 членів ради, 
"Проти" - 0 членів ради.

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 
присуджує Павліченко Аллі Іванівні ступінь доктора філософії з галузі знань 20 
Аїрарні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.
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Підписи засвідчую:
т.в.о. ученого секретаря ННЦ«Інсти
землеробства ПЛАН», к.с.-г.н. Красюк Л.М.


