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 Секретар – к.х.н. С.В. Попільніченко 

Були присутні: д.х.н., проф. В.С. Броварець, к.х.н. В.О. Євдокименко  
 

Порядок денний: 
 1. Про результати вступних іспитів і зарахування до аспірантури Інституту. 
 
 1. СЛУХАЛИ: Про план набору на 2021 рік і результати вступних іспитів (список оде-

ржаних оцінок додається). Відповідно до розпорядження Президії НАН України № 372 від 

21.07.2021 р. та листа Президії НАН України № 10/133 від 22.07.2021 р. Інституту за планом 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на 2021 рік за державним замовленням 

виділено в аспірантуру з відривом від виробництва 4 місця за спеціальністю 102 «Хімія» та 1 

місце за спеціальністю 091 «Біологія». 

 1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Зарахувати до аспірантури Інституту з відривом від виробництва: 

За спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація «Біоорганічна хімія»): 

- Дащенка Максима Сергійовича; науковим керівником рекомендувати завідувача 

відділу № 3 чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. А.І. Вовка. 

- Заїку Євгена Олександровича; науковим керівником рекомендувати завідувача  від-

ділу № 2 д.х.н., проф.  В.С. Броварця. 

- Мельничука Павла Володимировича; науковим керівником рекомендувати старшого 

наукового співробітника відділу № 2 к.х.н. О.В. Шабликіна.  

За спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація «Нафтохімія і вуглехімія»): 

- Баран Марію Миколаївну; науковим керівником рекомендувати старшого наукового 

співробітника відділу № 8 к.х.н. В.О. Євдокименка. 

1.2. Відповідно до листа Президії НАН України № 10/132 від 22.07.2021 р. просити від-

діл наукових і керівних кадрів НАН України виділити 2 додаткових місця в аспірантуру Інсти-

туту з відривом від виробництва за спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація «Нафтохімія і 

вуглехімія») для: 
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1. Плескуна Сергiя Михайловича, який в2007 р. закiнчив Нацiональний авiацiйний yHi-

верситеТ i отримав повну виЩу ocBiTy за спецiальнiстю кХiмiчна технологiя пtIлива i вуглеце-

вих MaTepia;riB> та здобув кваrriфiкацiю наукового спiвробiтника (хiмiчнi технологii), успiшно

склаВ вступнi iспити, мас необхiдниЙ piBeHb теоретичноi пiдготовки та здiбностi до науковоi

роботи.

2. Давiтадзе Щавiда Заурiйовича, який в 2016 р. закiнчив Нацiональний авiацiйниЙ yHi-

верситет i отримав повну виЩу ocBiTy за спецiа-пьнiстю <Хiмiчна технологiя пiUIива i вуглеце-

вих матерiалiв> та здобуВ квалiфiкаЦiю iнженеРа-технолоГа (хiмiчнi технологii), скJIав вступнi

iспити, мае необхiдний piBeHb теоретичноi пiдготовки та здiбностi до науковоi роботи.
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