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ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття дисертації до розгляду
Прізвище, ім'я та по батькові здобувала ступеня доктора філософії - Чертихіна Юлія
Аркадіївна.

Посада здобувала і повна назва установи, де він працює - асистент кафедри
біотехнології Державного вищого
технологічний університет».

навчального

закладу

«Український

державний

хіміко-

Тема дисертації та дата її затвердження - «Інверсія атома нітрогену в похідних амоніаку
та формальдіміну». Затверджена 31 серпня 2020 року.
Код та назва спеціальності - 102 Хімія.
Шифр та назва галузі знань - 10 Природничі науки.
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 08.078.005
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса,
номер телефону контактної особи - Державний вищий навчальний заклад «Український
державний хіміко-технологічний університет». МОН України, м. Дніпро, проспект Гагаріна. 8.
49005. +380675993878.
Науковий керівник - Просяник Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор,
завідувач кафедри біотехнології Державного вищого навчального закладу «Український
державний хіміко-технологічний університет».
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 23 вересня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 21 вересня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 22 січня 2021 р.. кафедри фармації та технології
органічних речовин, кафедри біотехнології, кафедри технології природних і синтетичних
полімерів, жирів та харчової продукції та кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних
матеріалів

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації підготовлений: 25 січня 2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 09 березня 2021 р .
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена
на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 15 березня 2021 р.
Захист дисертації планується: 20 квітня 2021 року о 13:00. м. Дніпро, просп. Гагаріна. 8. ауд. 132

