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Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -
Пилипенко Лілія Леонідівна
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  асистент кафедри 
англійської мови для технічних та агроекологічних працівників Національного 
університету біоресурсів і природокористування України
Тема дисертації та дата її затвердження «Етнополітичні процеси в Польщі 
(1918-1923): західноукраїнський контекст». Тема дисертаційної роботи 
затверджена на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 8 листопада 2016 р. (протокол №5) зі змінами 
на засіданні вченої ради Національної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки НААН 24 грудня 2020 р. (протокол № 12).

Код та назва спеціальності 032 -  Історія та археологія 
Шифр та назва галузі знань 03 -  Гуманітарні науки 
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 26.373.006
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), 
підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи -  Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук 
України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; (044)258-21-45, (044)258-21-42 
Науковий керівник: Білан Сергій Олексійович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Національного університету біоресурсів і природокористування України

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 04 червня 2020 року
дата

Висновки наукових керівників (-ів) підготовлені: 25.11.2020 року
дата

Фаховий семінар проведений: 24 грудня 2020 року на засіданні Вченої ради

mailto:dnsgb_uaan@ukr.net


Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 
аграрних наук України

дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації підготовлений: 24 грудня 2020 року

дата

Документи подані здобувачем до ради:
04 лютого 2021 року

дата

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 
розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи):

11 лютого 2021 року
дата

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується:
23 лютого 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.373.006 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці 
Національної академії аграрних наук України за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10, читальний зал.

дата, час, адреса, місце

Голова
спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.373.006 ННСГБ Н

Учений секретар 
ННСГБ НААН

І. О. Демуз
ініціали та прізвище

Т. М. Підгайна
ініціали та прізвище


