
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 03.03.2021 р.    
 

1. Про підтримку висунення кандидатур на заміщення вакантних посад  

академіків та членів-кореспондентів НАН України 

     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Затвердження змін до Правил прийому на навчання до ІФНТУНГ у 2021 році: 

• іноземних студентів 

     Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 

• на кафедру військової підготовки 

     Доповідач: нач. каф. ВП полков. Станецький А. І. 

3. Присвоєння вченого звання 

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Про створення Центру інноваційного розвитку 

     Доповідач: зав. каф. ІКГ проф. Шкіца Л. Є. 

6. Про створення разової спеціалізованої вченої ради 

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

7. Про висунення роботи «Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням 

геодинаміки надр України» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2021 року 

     Доповідач: директор ІПНТ доц. Омельченко В. Г. 

8. Різне 

 

1. Про підтримку висунення кандидатур на заміщення вакантних посад 

академіків і членів-кореспондентів НАН України 
 

Ухвалили: враховуючи високі наукові здобутки, науково-організаційну діяльність, 

особистий внесок у розвиток наукових досліджень підтримати наступні кандидатури на 

заміщення вакантних посад академіків і членів-кореспондентів НАН України: 
➢ заступника директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів 

 ім. В. М. Бакуля НАН України, доктора технічних наук, професора Клименка Сергія 

Анатолійовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 

«Матеріалознавство, обробка матеріалів» Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. 

➢ заступника директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства  

ім. І. М. Францевича НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора 

технічних наук, професора Рагулі Андрія Володимировича кандидатом у дійсні члени 

(академіки) НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, наноматеріали» 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства. 

➢ члена-кореспондента НАН України, директора механіко-машинобудівного 

інституту, доктора технічних наук, професора Бобиря Миколи Івановича кандидатом у 

дійсні члени (академіки) НАН України за спеціальністю «Механіка» Відділення 

механіка. 

➢ завідувача відділу концентрованих енергетичних впливів Фізико-технологічного 

інституту металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, професора Лихошви 

Валерія Петровича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 

«Матеріалознавство, обробка матеріалів» Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. 



➢ заступника директора з наукової роботи Інституту геохімії навколишнього 

середовища НАН України, доктора геологічних наук, професора Доліна Віктора 

Володимировича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 

«Ядерна медична фізика» Відділення ядерної фізики та енергетики. 

➢ провідного наукового співробітника Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, доктора фізико-математичних наук, 

професора Сулима Георгія Теодоровича кандидатом у члени-кореспонденти НАН 

України за спеціальністю «Обчислювальна математика, математичні проблеми 

механіки» Відділення математики. 

➢ завідувача відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Гачкевича 

Олександра Романовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 

спеціальністю «Обчислювальна математика, математичні проблеми механіки» 

Відділення математики. 

➢ Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора 

Дзюби А. П. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) кандидатом 

у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Механіка» Відділення механіки. 

➢ завідувача відділу геодинамічних систем і вібраційних технологій Інституту 

геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, доктора технічних наук, 

професора Блюсса Бориса Олександровича кандидатом у члени-кореспонденти НАН 

України за спеціальністю «Механіка» Відділення механіки. 

➢ заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу коливань та 

вібраційної надійності Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, 

доктора технічних наук, професора Зіньковського Анатолія Павловича кандидатом у 

члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Механіка» Відділення механіки. 

➢ провідного наукового співробітника Фізико-механічного інституту іменіГ. В. 

Карпенка НАН України, доктора технічних наук, професора Муравського Леоніда 

Ігоровича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 

«Матеріалознавство, діагностика матеріалів» Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. 

➢ керівника відділу «Електротермічні процеси обробки матеріалів» Інституту 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, доктора технічних наук, старшого 

дослідника Коржика Володимира Миколайовича кандидатом у члени-кореспонденти 

НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, плазмово-дугові технології» 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства. 

➢ проректора з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків 

Донбаської державної машинобудівної академії, доктора хімічних наук, професора 

Турчаніна Михайла Анатолійовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 

спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства. 

➢ завідувача відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики 

Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка доктора хімічних наук, професора 

Завалія Ігоря Юліяновича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 

спеціальністю «Матеріалознавство, матеріали водневої енергетики» Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства. 

➢ завідувача відділу нетрадиційних енерготехнологій Інституту проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, доктора технічних наук, старшого 

наукового співробітника Кравченка Олега Вікторовича кандидатом у члени-

кореспонденти НАН України за спеціальністю «Електромеханічні системи і апарати» 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики. 



➢ члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Лободи 

Петра Івановича (Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») кандидатом у дійсні члени (академіки) 

НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство тугоплавких сполук» Відділення 

фізико-технічних проблем матеріалознавства. 

➢ ректора Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського 

доктора технічних наук, професора Загірняка Михайла Васильовича кандидатом у члени-

кореспонденти НАН України за спеціальністю «Електромеханічні системи і апарати» 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики. 

➢ директора Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Під-стригача НАН України, доктора технічних наук, 

старшого наукового співробітника П’янила Ярослава Даниловича кандидатом у члени-

кореспонденти НАН України за спеціальністю «Обчислювальна математика, 

математичні проблеми механіки» Відділення математики. 

➢ заступника директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства  

ім. І. М. Францевича НАН України, завідувача відділу порошкових зносостійких та 

корозійностійких конструкційних матеріалів, доктора технічних наук, професора 

Баглюка Геннадія Анатолійовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 

спеціальністю «Матеріалознавство, порошкова металургія» Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства. 

➢ завідувача відділу технологій високих тисків функціональних керамічних 

композитів та дисперсних надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В. 

М. Бакуля НАН України, члена кореспондента НАН України, доктора технічних наук, 

професора Пріхну Тетяну Олексіївну кандидатом у дійсні члени (академіки) НАН 

України за спеціальністю «Матеріалознавство, керамічні матеріали» Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства. 

➢ головного наукового співробітника Фізико-технологічного інституту металів та 

сплавів НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, 

професора Мазура Валерія Леонідовача кандидатом у дійсні члени (академіки) НАН 

України за спеціальністю «Матеріалознавство» Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. 

➢ заст. директора з наукової роботи Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

НАН України, головного наукового співробітника, члена-кореспондента НАН України, 

доктора технічних наук, професора Ахоніна Сергія Володимировича кандидатом у дійсні 

члени (академіки) НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, електро-

металургія» Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства. 

➢ заст. директора з наукової роботи Інституту електрозва-рювання ім. Є. О. Патона 

НАН України, старшого наукового співробітника, доктора технічних наук Максимова 

Сергія Юрійовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 

«Матеріалознавство, зварювання металів» Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. 

➢ проректора з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана 

Франка, члена-кореспондента НАН України, доктора хімічних наук, професора 

Гладишевського Романа Євгеновича кандидатом у дійсні члени (академіки) НАН 

України за спеціальністю «Кристалохімія» Відділення хімії. 

➢ провідної наукової співробітниці відділу фізико-металургійних проблем 

електрошлакових технологій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України, доктора технічних наук, професора Стовпченко Ганну Петрівну кандидатом у 

члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія 

металів» Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства. 



2. Затвердження змін до Правил прийому на навчання  

до ІФНТУНГ у 2021 році 
 

 Ухвалили: затвердити зміни до Правил прийому на навчання до ІФНТУНГ у 

2021 році для іноземних студентів. 
 

 Ухвалили: затвердити зміни до Правил прийому на навчання до ІФНТУНГ у 

2021 році на кафедру військової підготовки. 
 

3. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання: 

професора  

Мельничуку Степану Івановичу – каф. комп’ютерних систем та мереж; 

доцента:  

 Озьмінській Ірині Дмитрівні – каф. публічного управління та адміністрування; 

 Гуменюку Тарасу Володимировичу – каф. комп’ютерних систем та мереж; 

 Гедзику Назарію Миколайовичу – каф. видобування нафти і газу. 
 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації  

для здобуття наукового ступеня доктора філософії 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Іванова О. О. призначити рецензентів:  

Роп’як Любомир Ярославович – д.т.н., доц., проф. каф. комп’ютери-зованого 

машинобудівного виробництва; 

Біщак Роман Теодорович – к.т.н., доц., доц. каф. зварювання, 

2. Попередню експертизу дисертації Іванова О. О. провести на засіданні 

кафедри зварювання із запрошенням фахівців за науковим напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Дюк О. М. призначити рецензентів:  

Зелінську Галину Олексіївну – д.е.н., проф., проф. каф. прикладної економіки; 

Петренка Віктора Павловича – д.е.н., проф., в.о. зав. каф. публічного 

управління та адміністрування. 

2. Попередню експертизу дисертації Дюк О. М.. провести на засіданні кафедри 

менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим напрямом 

дисертації. 
 

5. Про створення Центру інноваційного розвитку 
 

 Ухвалили: 

1. Утворити в університеті структурний підрозділ «Центр інноваційного 

розвитку» з метою ефективного виконання завдань відповідно до Грантового 

контракту 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для 

досліджень та інновацій» щодо розвитку взаємодії університету з регіональними 

компаніями, неурядовими організаціями задля використання спільного науково-

дослідного та інноваційного потенціалу для реальних потреб компаній, обміну 



досвідом, можливості співпраці над інноваціями та підвищення потенціалу розвитку, 

наукових досліджень та інновацій в галузі механіки, електрики, електроніки. 

2. Керівнику проекту професору Шкіці Л. Є. організувати розробку і 

затвердження Положення про Центр інноваційного розвитку.  

 

6. Про створення разової спеціалізованої вченої ради 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та 

технології з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної 

роботи аспіранта Матківського Сергія Васильовича на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії: 

 голова ради – Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геологічних наук, 

професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

 Члени ради: 

 Хомин Володимир Романович – доктор геологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Трубенко Олександр Миколайович – кандидат геологічних наук, доцент, доцент 

кафедри розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Фик Ілля Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (опонент). 

 Куровець Ігор Михайлович – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу Інституту геології і геохімії горючих 

копалин НАН України (опонент). 

 

7. Про висунення роботи «Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням 

геодинаміки надр України» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2021 року 
 

 Ухвалили: 

 1. Висунути наукову роботу «Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням 

геодинаміки надр України» творчого колективу претендентів Гошовського Сергія 

Володимировича, Федоришина Дмитра Дмитровича, Крупського Юрія Зіновійовича, 

Федишина Володимира Олексійовича, Лазарука Ярослава Григоровича, Омельченка 

Валерія Григоровича, Заяць Христини Борисівни для участі у конкурсі зі здобуття 

Державної премії України в галузі науки і техніки за 2021 рік. 

Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» – одноголосно. 

 2. На підставі результатів таємного голосування включити до складу колективу 

претендентів Гошовського Сергія Володимировича, Федоришина Дмитра 

Дмитровича, Крупського Юрія Зіновійовича, Федишина Володимира Олексійовича, 

Лазарука Ярослава Григоровича, Омельченка Валерія Григоровича, Заяць Христину 

Борисівну. 

 

 


