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aкaДемil aгpap'их нayк Укрaiни нa здoбyTTя нayкo'oгo сTyIIrня
кaнДиДaтa сiльськoгoсПoДaрських нayк зa спецiaльнiстro 0б.01.02
- сiльськoгoсПoДapськi мелiopaцiТ (сiльськoгoсПoДapськi нayки)

Aкryaльнiсть T.PIи. BикopисTa}Iня oсy,.IyBaIIиx тоpфoвиx гpyнтiв нa
сЬoгoДFll BиМaГaс IIoBиx пiдxoдiв з пi.цвищеннЯ не Ли11Iе ефeктивнoстi ikньoгo
BикopисTaHъIЯ' a i ix збеpеження. Haйбiльlп paцiонaлЬниМ нaПpЯМкoМ
BикopисTaI{нЯ циx зеМeЛЬ r сTBopeннЯ кopМoBиx yгiдь, зoкpеМa,
BисoкoпpoДyкTиBIIиХ сiнoкoсiв Тa ITaсoBищ' Caме цей нaПpЯМoк сПpИЯС,
ЗниженнЮ теMпiв мiнеpaлiзaцii тopфy тa пiдвищеннЮ BикopисTaHII'Я oснoBIII/tx
pесypсiв B землеpoбствi. B тoй )ке ЧaQ, слiд вiдзнauити, щo бiльrшiсть
oсyIIIyB€tЛЬниx сисTеМ були пoбyДовaнi в 70_80-x pp. MиI{yЛoГo стoлiття i нa
сьoгoднi, внaслiдoк ix щив€tJloГo BикopисTaTIъIЯ, МaIoTЬ незa.цoвiльниiа стaн. Як
нaслiДoк, цi землi зaзнaloTЬ BTopиннoГo зaбoлoнення, a ЧеpеЗ висoкi piвнi
гpyIIToBиХ BoД У вегетaцiйний пеpioд бiльrшiсть кyлЬTyp MaIoTЬ низЬкy
вpoжaйнiсть. Дo ToГo )lt peкoнсTpyкцiя циx сисTeМ oстaннiми poкaMи IIе
IIpoBoДиTЬсЯ. Пpoте BЧеI{иМи, як вapiaнт пi.цвищення ПpoДyкTивнoстi
BикopисTaIIня циx зеМeЛЬ' pекoМенДyсться BиpoщyBal{}lЯ BoЛoГoЛЮбних кyльTyp.
oднiеro з Taкиx кyлЬTyp r oчеpеTЯIIкa зBиЧ aiтнa, якa дoбpе BиTpиМyе щивa.гri
зaToITЛеI{HЯTa висoкi piвнi rpyl{ToBиx BoД IIpoTЯГoМ вегетaцiйнoГo пеpioд1.

Тaкoж слiд ЗBеpI{yTи yBary нa ЗнaЧне Пoшиpен}lЯ B УкpaiЪi Ta свiтi
BиpoщyBaIIнЯ енepгеTиЧI{иx кyлЬTyp, зoкpеМa i нa oсy[IyBaIIиx тopфoвиx
rpyнTax. B eвpoпi Ta Пiвнiчнiй Aмеpицi oчеpеTяIIкa звичaЙнa нaбyвaе
ПoшиprннЯ Як енrpгеTиЧнa кyЛЬTУpa, щo Bк€}Зyс нa доцiльнiсть ITpoBе'ценнЯ



ДoсJIiДяtеFIЬ, B зазнaченoМy нaПpЯМкy. Пpoте, з oГJIя.цy нa неoбxi.цнiсть
зaбезпечен}lЯ Bисoкoi eфeктивнoстi BикopисTa:яНЯoсI{oB}IиX ПpиpoДниx pесypсiв
тa дoбpив, дoцiльним r BсTaIIoBлеIlня зaконoмipнoстей фopмувal{нЯ Bpo)кaю
oчrpеTяIIки зBиЧaйнoТ B зaJIe}I(нoстi вiд piвнiв фyI{ToBиx BoД тa yдoбpення iз ix
IIaсTyПниM eкoнoМiчним oбцpyнтyBaнI{яМ.

Aктyaльнiсть дисеpтaцiйниx дoслi.цx{енЬ пiдтвеpркyr ще й те, щo Boни
викoнaнi вiдпoвiднo .цo нayкoвoТ ПpoГpaМи Cyмськoгo нaцioн€шЬнoгo a|papнoгo
yнiвеpсиTeTy : <<oцiнкa rшляxiв пiДвищення ефeктивнoстi BикopисTaнн'1 oсI{oBIIиx
pесypсlB y землеpoботвi
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B pиIIкoBиx yМoBaю) (}lb ДеpжaBнoi pесстpaцiТ

Hayкoвa IIoBиЗнa oTpиDIaниx prзyЛьтaтiв oбyмoвленa TиМ, щo BITеpIIIе B

УкpaiЪi бyлo BияBлeIIo oсoбливoстi фopмyвaння вpожaйнoстi oчеpеTяI{ки
звичaйнoТ в оДнoви.цoBиx пoсiвax нa сTapoopниХ oсy[IyBaних тopфoBиХ фyнтax
зa piзниx piвнiв фyнToBиx Bo.ц' yдoбpенн Я Ta Зaikньoi взaeмoдii.

Aвтopoм бyло пpoBеДенo Bo.цнo-бaлaнсoвi poзpaxyнки B aкTиBtIoМy rпapi

фyнTy пiд пoсiвaМи oчеpеTяI{ки звичaйнoi i yто.tнeнo oснoвнi склaдoвi вo.цнoгo
бaлaнсy.цЛя ДaнoТ кyльтypи' BсTaIIoBЛrIIo зaЛeжнoстi Динaмiки зaпaсiв вoлoги в
гpyнтi Ta piвнiв rpyнToвиx вoД вiд гiдpoтеpмiчниx yМoB BиpoщyBaIIня
oчеpеTЯIrки звичaйнoТ.

Здoбyвaтeм BIIepше бyлo .цeTaЛьнo BиBченo осoбливoстi фopмyвaнrrя
вpoжaйнoстi oЧepeTЯIIки звичaйнoi зa пpирoДнoк) pодtонiстlotvуvrдral\{l. JDуL1o.уII|vL 5a rrРиРuДrrOЮ poДIочlсTIo oсy[IyBaFIиx
тopфoвиx гpyнтiв тa вiд BI{есеннЯ мiнеpaльниx дoбpvIB у Пoе.цнaннi з вoДним
pе}киМoМ Ta BДoскoн€LJIеI{o iснуто.ry МеToДикy BиЗнaЧення ypoжaйнoстi
oчеpеTЯIIки ЗBиЧaйнoТ нa oсyшyвaниx ЗеMЛяx З ypaxyBaIIH,IМ pе)киMy rлибlани
ЗaлЯГaння piвнiв фyнToвиx Bo.ц.

Здoбyвauем BПеpшe oбцpyнтoвallo ДoЦiльнiсть BикopисTaHHЯ ПoПеЛy нa

oЧеpеTЯIIки звичaйнoТ тaoсyшIyвaниx тopфoвих гpyнTaХ Зa BиpoщyBaIIнЯ

Bизнaченo йoгo нopMy зa фосфopoМ Ta кaлiем. Aвтopoм пpoBе.ценa еконoмiчнa
Ta енеpГеTиЧнa oцlнкa B}Iесення дoбpив Зa piзнoгo BoДнoГo pех(иМy нa
oсylшyBalr иx тopфoвиx {pyнTaХ.



!исеpтaцiйнa poбoтa здoбyвava склaДaеTЬсЯ зi BcTyПy, П'ЯTvI poздiлiв,
виснoвкiB' IIpoПoЗицiй виpoбницTBy' .цoДaTкiв тa пеpелiкy BикopисTaIIиХ Д)кеpеЛ'
щo мiстить 27з нaйменyBal{нЯ З Яких |6 _ ЛaTИHI4Ц€Io, BикЛaДенa нa 22o
стopiнкaxДpyкoBaнoГo TексTy, BклIoчal 30 тaблиць, 28 pисyнкiв тaЗЗ.цoДaткiв.

У ПерПIoMy poздiлi ..Oсyuryвaнi тopфoвi гpyIITи Ta Тх рaцiонaльне
BикopисТaння,' aBTopoМ пpоaнaлiзовaнi лiтеpaтypнi джеpеЛa, щo.цo пoшиpеннЯ
тopфoвиx гpyнтiв в УкpaiЪi тa ik xapaкTеpИQTИKLI' oпpaцьoBa}Io Ta yзaгaJlЬнr,o
вi.цoмoстi вiтчизняниХ Ta зapyбiжниx BЧениx щo,цo pеГyЛIoBa}IнЯ Bo.цнo.
пoвiтpянoгo pеxrиМy oсyIIIyBaI{иx rpyнтiв, ефективнoгo ix BикopисTaIIнЯ Ta
BиpoщyBaIIнЯ oчеpеTянки зBиЧaйнoi.

У дpy.o*y poздiлi ..МiсЦеl 
}MoBИ i метoДикa ПрoBеДeння ДoслiДнсень,,

aBTopoМ нaBеДенo xapaкTеpисTикy oб'сктa ДoслiДжeнь, ЗoкpеМa ДеTсLJIЬI{6

oписaнo геoгpaфi.rне ПoЛo)кеннЯ дoслiднoТ дiлянки Ta I{aBеДенo xapaкTеpисTикy
oсyulyBaниx тopфoBиx фyнтiв. oxapaкTеpизoBaнo пpиpoДнo.клiмaтичнi yмoви

MеToДи BиЗнaЧенЬ вoднo.фiзиЧниx BлacTиBoстей фyI{Ty Ta вмiстy oснoBI{их
елементiB B rpyнTi тa poслинax.

У TpeTЬolиy poздiлi 6.BoДний pе?IшM тopфoвoгo гpунТy Ta oцiнкa
елeмeнтiB BoДIroгo бaлaнсyo' aвтop нaвiв Пoк€lзники осI{oBниx BЛaсTивoстей

oсyIIIyBaIIиx тopфoвиx rpyнтiв Ha ДoслiДниx дiлянкax Ta пopiвняв iз ix
ЗнaЧенн'IМи Пеpе.ц oсBoенн,IM Зa piзними шapaМи фyIITy. Бyло BсТaнoBЛrI{o

BЗarМoЗB,ЯЗКИ мirк oснoBllиМи BЛaсTиBoсTЯN,Iи oсy[IyBal{иx тopфoBиХ цpyнтiв.
Bстaнoвлено, щo нaйтiснirшi вoни iз щiльнiстtо cкЛa.цення гpy}ITy Ta

ЗaПpoПoнoBallo piвняння Для BизнaЧеннЯ oс}IoBHиx BoДIro фiзи.rниx BЛaсTиBo cтeЙ
вiдпoвiднo Дo iТ знaчень. Здoбyвaч Пoк€rзaB ДинaМiкy piвнiB фyнToBиX Bo.ц нa
дoслiдних дiлянкax ПpoTЯгoМ вегeтaцiйнoгo пеpioдy Ta BсTaнoBиB BПЛиB

ПоГoДних yMoB нa iхнiй pr}иМ.

теpитoptt Ta Пpoaнaлiзoвaнo

вipoгiднiсть,зaбезпеченoстi

!етaльнo oпиcaнo МеToдикy

пoгoДнi yМoBи лoслiджyBa}Iиx poкiв, BсTaI{oBЛеHo

пoгoДниx yМoB вегетaцiйниx пеpioдiв тa мiсяцiв.

ПpoBе.цення дoслi.цx{енЬ: [IaBеДеHo cxеМy дoслiдy,



Aвтopoм бyлo BсTaI{oBЛеI{o rЛеМеIlTи Bo.цнoГo бaлaнсy oсyIIIyBaIIиx
тopфoвиx гpyIITlB Зa BиpoщyBaIIнЯ oЧеpеTЯI{ки звичaйнoТ вiДповiднo .Дo

МеTo.цики Cкpипникa o. B., Ta ЗaПpoпoнoBallo ЗнaЧення пoПpa3oк ДЛЯ
BpaxyBa}Iня гiдpoгеoЛoГo-Мелiopaтивниx oсoбливостей oсyшIyBЕLЛьнoТ систеМи Ta
oсoбливoстей кyльTypи.

У .lетвepToРry poздiлi .oПpодyктивнiсть oчepеTяIrки ЗBичaйнoТ ЗaЛeя(нo
вiд }Дoбpeння Ta BoДIroгo pеясимy'' aвтopoм ПoкaЗaнo зaкoнoмipнoстi

фopмyвaння вpo>кaйнoстi oЧеpеTяIrки звичaйнoT нa oсyшIyBalrиx тopфовиx
гpyl{Tax' ДеT€tлЬнo нaBoДиTьсЯ ПpoДyкTивнiсть кyЛЬTypи Зa ПpиpoДнoЮ
poдrо.riсттo гpyl{Ty Ta BсTaI{oBиB BПЛиB piвня гpy}IToBиx Bo.ц нa неi. Aвтopoм
BсTaHoBЛенi oснoвнi склaДoвi для BиЗнaчення вpox<aйностi oчеpеTя}Iки звичaйнoi
МеTo.цoМ oкyПнoсTi вiдпoвiднo .цo сyЧaсниx peкol\4еI{Д aЦiЙ тa BBе,ценo кoефiцiснт,
BплиBy BoДнoгo pеxtиМy гpyl{Ty,

вpoт<aйнoстi ovеpеTянки звичaйнoТ.

зaПpoпoнoBal{е piвняння BиЗнaче}IнЯ

Aвтopoм пpидiленo ЗнaчнoТ yвaги ефективнoстi викopисTaHнЯ oсt{oBниХ
елементiB з гpyнTy Ta дoбpив, BсTaIIoBленo oкyПнiсть Bнесeниx мiнеpaльних
дoбpив тa ix зЕtЛеxtнoстi вiд Bo.цнoгo pежиМy qpyнтiв' Ta aзoTl{oго мiнеpa.lrЬнoГo
}киBЛеI{нЯ.

{исеpтaнToМ ДeT€rЛЬнo oПисallo Ta BсTaнoBЛeнo зaкOнoмipнoстi ypoжaйнoстi
oчеpеTЯIIки ЗBиЧaйнoТ нa oсyшyBal{иx тopфoвиx {pyнTax вiД вoДноГo pех(иМy Ta
yдoбpeння. BстaнoBЛенo oПTиМ€lJIЬнi знaчення piвнiв {pyнToвиx BoД З Toчки Зopy

фopмyвaння нaйвищoТ ypoжaйнoстi кyльТypи зa piзнoгo yдoбpення. Bпеptпе
ПpoBeДенo дoслiдx<еHIIя, щo.цo УДoбpення oчеpеTянки ЗBичaйнoi ПoПелoм пiсля iТ

сПaJIеннЯ Зa енеpГeTиЧнoГo нaПpЯМкy BикopисTaIIнЯ Ta BсTaнoBJIеI{o йoгo
oкyпнiсть ypo)кaсМ кyЛьTypи i пopiвнянo iз мiнеpaльниМи дoбpивaми.
Poзpaxoвallo нopМy BIIeсенHя ПoпеЛУ, Щo зaбезпечуе бaлaнс фoсфopy тa кaлiro в
oсyIIIyBaI{иx тopфoвиx фyнтax.

У пoятопry poздiлi ..Економiчнa Ta енергrTичHa ефективнiсть
BиpoщyBaння oчeprTяIrки звичaйнoi нa oсyПIyвalrих тopфoвих rpyнтax''
aBTOpoМ ITpoBеДенo 1pyнтoвний екoнoмiчний Ta енеpГеTичниЙ aнaлiз



BиpoщyBaHHЯ oчepeTЯнки зBичaйнoi нa ocyшIyBal{иx тopфoвиx {py}IтaХ.
BстaнoвлеHo oснoвнi екoнoмiчнi ПoK€t.зIIики (виpoбниui витp aти, coбiвapтiсть
Пpo.цyкцll' Мapxtинaльний пpибyтoк) зa piзнoгo yдoбpення тa piвнiв гpyнToBиx
вoд. ПpoвеДенo екoнoмiчнy oцiнкy yдoбpеннЯ oчеprTЯнки ЗBиЧaйнoТ lroпеЛoМ.

laнa екoнoмiчнa Ta енepГеTиЧI{a oцiнкa yдoбpеннrо зa BиpoщyB aHHЯ
oчеpеTянки звичaйнoi тa BсTaIIoBЛенo BПЛив нa неi piвнiв rpyнToBих BoД.

Bиснoвки Ta pекoМeндaцiТ виpoбницTBy пoBнiстro вiдпoвiдarоть змiстy тa
зaB.цaннЯМ .цисеpTaцiйнoТ poбoти.

Зaгaлoм, ДисеpTaцiйнa poбoтa вiДoбpa}кaс пpoблеми, якi зaдеклapовaнi як
HayкoBa нoBизнa. Змiст aвтopефеpaТУ вiДпoвiДaе oсI{oBIIиM lТoЛo}кеннЯМ

ДисеpTaцii, a пopiBll,ll{нЯ змiстy aвтopeфеpaTy i oснoвниX ПoЛoxtrнЬ .цисеpтaцiТ
сB1.цЧaTЬ пpо ik пoBI{y iдентиuнiсть.

Пpaкти.rним Знaченняlvl oTриМarrих резyльтaтiв е To, Щo BизнaЧенo
зaкoнoмipнoстi фоpмyвaння вpoжaйнoстi oЧеprTянки звичaйнoi зaлежнo вiд
y.цoopеннЯ, BoДI{oГo pr)киМy rpyнTy Ta Зa Тх взaемoдiТ i мoжyть
BикopисTовyЬaтися У виpoбництвi з BиpoщyBaIIня Ta ПpoГpaМyвal{нЯ ii

Cryпiнь oбгpyнтовaностi нayкo*иx ПoЛoя(енЬ' висновкiв i
peкoМeндaцiй сфopмoвaних y дисepтaцii, ik дoстoвipнiсть i нoвизнa,
ПoBнoTa BикЛaДrIIHя B oпyблiкoвallих Пpaцях. Aвтopoм Пpo3еДrнo знaчний
oбсяг ДoслiДжeнь. Нayковi пoлo)кення' BиоIIoBки Ta prкoМендaцii сфopмoвaнi i
oбrpyнтoвaнi влaс :нИNIИ

MrToДик i стaндapтiв.

.цoслiДженнями, якi IIpoBе/ценнi вiДпoвiДнo Дo сyчacниx

Pезyльтaти poбoти Дoпoвi.цaлися нa мix<нapодниx Ta pегioнaльних
кoнфеpeнцiяx. Мoвa i змiст ДисеpTaцiT тa aвтopефеpaтy вiдпoвiдaтoTЬ BиМoГaМ
BAК УкpaiЪи, oпyблiковaнi нayкoвi пpaцi IIoBI{oЮ мipolo висвiтлloloTь oснo внуlй
змiст ДисepTaцiйнoТ poбoти. Здoбyвaием oпyблiкoвaнo 19 нayкoBиx ПpaЦЬ, Щo

ypoжaйнoстi. !o ToГo )к,

BикopисTaнi зa BиpoщyBaIIня

oTpиMaнl pеЗyЛЬTaTи ДoслiДrкень MoжyTь бути
oЧеpеTЯнки звичaйнoТ нa енеpГеTичнi цiлi.

BlДoopa)кaloTЬ peЗyЛьTaTи дослiД;кeнь' Зoкpeмa 7 стaтей y фaxoвиx BиДaнн яx,2



сTaTT1 y 1нoзеМ}Iих ви.цaннЯх, 3 сTaTTi B BiTЧиЗнЯНИx нayкoBиХ BиДaнняx, 6 у

Як1 Hе виpiшrенi

aгpoмелiopaTopaМи

мaтеpiaлax кoнфepeнцiй тa 1 мoнoгpaфiя.

Пpoте, Пopя.ц З ПoзиTиBнoIo oцiнкorо ДисеpTaцiйнoi poбoти слiд вiдмiтити
певнi не.цoлiки тa пoбaхсal{нЯ:

l. У кiнцi лiтеpaтypнoгo oГЛяДy слiд бyло чiткo пoкaзaTи iснyro.ri пpoблеми,

тобтo чiткo сфоpмyв aTИ Ha oснoвi лiтеpaтypниx txtеpеЛ aкTy€tJIьнiсть TеМи.

2. У текстi пишrеться Пpo сеpеднi MеTеopoЛoгiчнi дaнi, aJIе Зa якi poки: 40.50

PP, Чи зa 2.З poки, це piзнi пoкaзники, cлiд чiткo Bк€lЗyBaTИ _ Зaякi poки (c. 44,
94 тaiн.).

3. У тaблицЯx Tapисyнкax aвTop ЧaсTO пише poки B зaГoJIoBку тaблицi i в
оaМoМy текстi тa6лиць, це ПoBTop (pис. 2,2; З,|, тa6л, 2,2; 4,5; 4,9; 4,10 тa iн.).

4. НaвoдЯTЬcЯ тaблицi без зaзнaченH,I poкiв (тaбл. З]; З,2; 4'6; pиc. 4'4; 4,5;
4,7 ; 4,8; 4,9; 4'|0; 4,| |; 4,1 8 тa iн.).

5. У тaбл. З'3; 3,4; 3,5 змirшaне Bсе: ЗЕtJIЯГaння i змiнa рiвнiв гpyнToBиx Bo,ц,

TrМПеpaTypa пoвiтpя, oПa.ци' кiлькiсть .цнiв пepioдy сПoсTrpеженЬ' сyМa
aкTиBIIиx TеМITеpaTyp, гiдpoтеpмiuний кoефiцiснт, ToМy oфopмити ГpaМoTIIo

ПpaкTиЧIIo неМo)кЛиBo, Як i пpoслiдкyBaTи

oднiй тaблицi бaгaтo. Cлiд бyлo pоздiлити

Мo)кнa бyлo б винести y.цo.цaTки.

7. У пiдpoздiлi <<oсoбливoстi фopмyвaння eлеМентiв BoДнoГo бaлaнcу тa ix
xapaкTepисTикa) (c. 67) _ нe слiд бyло нaBoДиTи лiтepaтypнi джepеJla a}к нa сiм
стopiнoк (67-7З), це B pеЗyJIьTaTax Дoслi.цженЬ не пoтpiбнo бyлo poбити.

8. {еякi prЧеннЯ Ta BисЛoBи ПoTpебyrоть pедaкцiТ, y текстi TpaIIЛЯIoTЬсЯ

З

З

дoслlДжyBallиx ПиTaнь i якi ГoсTpo сToяTь Пеpе.ц

МеToIo eфективнoго BикopисTaIIня oсyшIyBa}Iиx ЗеМелЬ'

IIеBнy зaлежнiсть, звiдси i пoмилoк в

Цro тaблицЮ нa декiлькa' чaстинv ix

oкpеМl пoМиЛки,

дисеpтaцii.

щo ЛеГкo BИr7paBЛЯIoTЬсЯ i не зниxtyIOTЬ ЗaГaJIЬIIoТ цiннoстi



Bиснoвки. {исеpтaцiйнa poботa Петpенкa Iopiя MикoлaйoBичa
<Пpoдyктивнiсть oЧеpеTянки звичaйнoi зaлежнo вiд BoДнoГo pежиМy Ta
yдoбpення

aктyaльнiсть

Нa oсyIIIyBaIIиx тopфoвиx rpylrTax Лiсoстепy>>, BpaХoByloчи
TеМи, МeTy i глибинy ПpoBеДениx дoслiдlкеI{Ь Ta oб'ем oтpимaноТ

}€?*
rc. lr.

Ч*,.,o'э

iнфopмaцii, теopетинний

вiДпoвiДaе BиМoгaМ П.

IIpисBorнI{Я BчrHoгo ЗBaIIнЯ сTapшoГo нayкoBoГo спiвpoбiтникa>>, ЗaТBеp.ц)Itенoгo
ПocTal{oBoto Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни J\b 567 вiд 24.07.20|з P., d iТ aвтop
3aслyгoByс ПpисyД){{ення нayкoBoгo сTyIIенЯ кal{ДиДaт сiльськoГoсПo.цapсЬкиx
Hayк зa спeцia.пьнiстro 06.01 .o2 _ CiльськoГoспoДapськi мелiopaцiТ.

oфiцiйний oпoнент:

ДoкTop с1ЛЬсЬкoгoспoДapсЬкиX нayк, пpoфесop,

ЗaсЛy)кениiт дtяt нayки i теxнiки УкpaТни,

гoлoвний нayкoвий спiвpoбiтник вiддiлy

Ftrtr{ <IнститyT ЗеМЛеpoбствa HAAH)

Пiдпис Cлroсapя r. T. зaсвiд.ryro:

Bчений секpеTap }ffщ <<IнститyT ЗеМЛе

I-IAAн), кaI{.циДaT сiльськoгoсПoДapсЬ lШляxтypoв !.B.

piвень pезyльтaтiв Ta ikню ПpaкTичI{y цiннiсть,
l l <Пopядoк Пpисy.ц)кення HayкoBиХ стyпенiв i


