
Попова Людмила Миколаївна, доцент кафедри 
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дисертації: „Технологічні прийоми садіння і 
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Навчалась в аспірантурі впродовж 1998−2000 рр. Тема 

кандидатської дисертації: „Агробіологічні особливості 

формування врожаю капусти броколі в умовах 

Правобережного Лісостепу України”. 
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аспірантурі впродовж 2000−2003 рр. Тема 

кандидатської дисертації: „Обгрунтування основних 
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Захистила докторську дисертацію у 2010 р. Атестат 
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