
 
РІШЕННЯ 

Вченої Ради Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
від 14 вересня 2021 року (протокол №1). 

 
 І. По першому пункту порядку денного «Вступна кампанія в ОНУ: підсумки та завдання 
щодо організації прийому у 2021 р.» Вчена рада заслухавши доповідь проректор Ніколаєва 
М.І. відмічає, що вступна кампания пройшла в умовах гласності та прозорості без будь-яких 
порушень чинного законодавства та нормативних вимог МОН України та була організована на 
достатньому рівні.  

 Вчена Рада УХВАЛИЛА: 
1. Взяти доповідь заступника голови  Приймальної комісії проректора Ніколаєвої М.І. до 

відома. 
2. Ректорату, прес-службі університету розробити комплексний план інформаційної та 

рекламно-агітаційної роботи ОНУ в електронних та друкованих засобах масової 
інформації. 

Відповідальні: проректор Ніколаєва М.І., керівник прес-служби Гудзенко А.Р., декани 
факультетів. 
Термін: до 11.11.2021 р. 
     3. Факультетам та бухгалтерії внести пропозиції та підготувати проект наказу про 
затвердженню вартості навчання на 2022-2021 н.р. 
Відповідальні: декани факультетів, гол. бухгалтер Петруненко Я.В. 
Термін: до 01.02.2022 р. 
      4. Центру інформаційних технологій університету: 

 - за погодженням з відповідальним секретаріатом приймальної комісії та з урахуванням 
досвіду минулої вступної кампанії забезпечити на офіційній сторінці ПК доступ до необхідної 
інформації  осіб, які виявляють бажання ознайомитись  з особливостями організації вступної 
кампанії в ОНУ та інформацією щодо структурних підрозділів ОНУ. 
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії  доцент Толкаченко О.В. центр 
інформаційних технологій. 
Термін: протягом навчального року. 

- забезпечити роботу Приймальної комісії необхідним технічним обладнанням 
Відповідальні: проректор Григор’єв О.В., центр інформаційних технологій, 
Термін: лютий-березень 2022 р. 
      5. Факультетам: 

- підготувати рекомендації щодо формування Умов прийому  у 2022 році; 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: до 12.10.2021 р. 

- надати  рапорти на формування конкурсних пропозицій за освітніми програмами з 
попереднім обговоренням щодо доцільності здійснення набору на нові освітні програми. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: до 1.12.2021 р. 

- забезпечити 100% оновлення всього тестового матеріалу для організації вступних 
іспитів; 

Відповідальні: декани факультетів, голови предметних та атестаційних комісій. 
Термін: до 1.04.2022 р. 

- організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед учнів випускних класів 
загальноосвітніх шкіл та студентів випускних курсів бакалавріату з широким залученням 
студентського активу. 
Відповідальні: декани факультетів, студрада та профком студентів ОНУ. 



Термін: постійно. 
     6. Керівництву приймальної комісії: 

 - розробити графік та забезпечити проведення Днів відкритих дверей. 
Відповідальні: керівництво приймальної комісії. 
Термін: до 1.11.2021 р. 

- провести інструктаж голів предметних атестаційних комісій щодо функціональних 
обов’язків цих комісій, визначити їх відповідальність. 
Відповідальні: керівництво приймальної комісії. 
Термін: березень 2022 р. 

- розробити графік та провести інструктаж працівників технічного секретаріату 
приймальної комісії щодо електронної реєстрації заяв вступників та роботи з 
інформаційними ресурсами електронних баз. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії доцент Толкаченко О.В., 
інформаційний центр. 
Термін: травень-червень 2022 р. 

- забезпечити організацію роботи консультаційного центру в приміщенні Приймальної 
комісії ОНУ під час вступної кампанії для надання можливості подання документів в 
електронному вигляді . 

Відповідальні:відповідальний секретар приймальної комісії доц.. Толкаченко О.В. 
Термін: травень 2022 р. 

7. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Ніколаєву М.І. 
  
ІІ. По другому пункту порядку денного  Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити протоколи лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання професора 
Кіосаку Д.В. та доцента: Сайковскій О.Ю., Тереховій Л.В. 

 2. Вченому секретареві у відповідні строки надіслати до Департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації МОН України рішення Вченої ради. 

 
ІІІ. По третьому пункту порядку денного  Вчена рада УХВАЛИЛА:   
зарахувати до докторантури: 

1. Стоянову Галину Миколаївну за спеціальністю 032 Історія та археологія 
2. Трубу Ганну Миколаївну за спеціальністю 035 Філологія 
3.  Хорольського Олексія Вікторовича за спеціальністю 104 Фізика та астрономія. 

 
ІV. По четвертому пункту порядку денного.   

Розглянуто справи аспірантів щодо захисту дисертацій в межах експерименту відповідно 
до "Тимчасового  порядку  присудження ступеня доктора філософії"та  
4.1. для проведення попередньої експертизи дисертації Сліпенюка Василя Володимировича 
на тему  «Конституційне право особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, 
якою вона володіє»,  яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 
081 «Право» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення 
дисертації призначити: 
1.Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру конституційного права та 
правосуддя. 
2. Рецензентів: 
-  доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного права та 
правосуддя Степанову Тетяну Валеріївну; 
-  доктора юридичних наук, професора, професора кафедри адміністративного та 
господарського права Гаран Ольгу Володимирівну. 
4.2. для проведення попередньої експертизи дисертації Кравченко 



Костянтину Володимировичу на тему «Процесуальний порядок апеляційного оскарження  в 
адміністративному судочинстві», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення дисертації призначити: 
1.Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру адміністративного та 
господарського права.  
20. Рецензентів: 
-  доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного права та 
правосуддя Степанову Тетяну Валеріївну; 
-кандидата юридичних наук,  доцента,  доцента  кафедри конституційного права та 
правосуддя Кармазіну Катерину Юріївну. 
4.3. для проведення попередньої експертизи дисертації Булат Наталії Миколаївні на 
тему «Доменні імена в системі об’єктів права інтелектуальної власності», яка представлена на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» та надання 
висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру цивільно-правових дисциплін;  
2. Рецензентів:  

-  доктора юридичних наук, професора, ректора Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова Трубу Вячеслава Івановича; 

-  кандидата юридичних наук, доцента кафедри конституційного права та правосуддя 
Кармазіну Катерину Юріївну. 
4.4. для проведення попередньої експертизи дисертації Лобанової Марії Андріївни тему 
«Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної 
спільноти Трипілля-Кукутені», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальності 035 «Філологія» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру археології та етнології України. 
2.  Рецензентів: 
- доктора історичних наук, доцента, професора кафедри археології та етнології України 
Прігаріна Олександра Анатолійовича; 
-  кандидата історичних наук, доцента, доцента кафедри археології та етнології України 
Петрову Наталію Олександрівну.   
4.5. для проведення попередньої експертизи дисертації Калініченко Олександра 
Олександровича на тему «Українська школа підводного мореплавства ХІХ - початку ХХ ст..: 
формування, діяльність, персоналії», та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру історії України. 
2. Рецензентів: 
- Діанову Наталію Миколаївну, доктора історичних наук, професора, професора кафедри 
історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;  
- Лугового Олега Михайловича, кандидата історичних наук, доцента, доцента кафедри 
всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 
4.6. для проведення попередньої експертизи дисертації Сіваченко Інні Вікторівні на тему 
«Просодичні особливості мовлення коментаторів спортивних програм (інструментально-
фонетичне дослідження)», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальності 035 «Філологія» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру теоретичної та прикладної 
фонетики англійської мови. 
2. Рецензентів:  
- доктора філологічних наук, доцента Строченко Лесю Василівну. 



- кандидата філологічних наук, доцента Пожарицьку Олену Олександрівну. 
4.7. для проведення попередньої експертизи дисертації Бубнова Д. В. на тему «Особливості 
мовленнєвої поведінки ірландців в ситуації двомовності», яка представлена на здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальності 035 «Філологія» та надання висновку про наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру теоретичної та прикладної 
фонетики англійської мови. 
2. Ррецензентів:  
- доктора філологічних наук, професора Бігунову Н.О. 
- кандидата філологічних наук, доцента Григораш В. С. 
4.8. для проведення попередньої експертизи дисертації Алексєєвої Н.М. для проведення 
попередньої експертизи дисертації на тему «Особливості функціонування англомовних 
гіпонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі», яка представлена на здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальності 035 «Філологія» та надання висновку про наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру граматики англійської мови. 
2. Рецнзентів: 
- доктора філологічних наук, професора Бігунову Н.О. 
- доктора філологічних наук, доцента Строченко Л.В. 
4.9. для проведення попередньої експертизи дисертації Кулібаби Марії Олегівни для 
проведення попередньої експертизи дисертації на тему «Прагмалінгвістична специфіка 
українського метеодискурсу», яку представлено на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 
знань «03» Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія та надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру української мови. 
2. Рецензентів: 
- доктора філологічних наук, професора Кондратенко Наталю Василівну, професора кафедри 
прикладної лінгвістики. 
- доктора філологічних наук, професора Форманову Світлану Вікторівну, професора кафедри 
української мови. 
4.10. для проведення попередньої експертизи дисертації Заболотої Олени Степанівни для 
проведення попередньої експертизи дисертації на тему "Психологічна структура здатності до 
цілепокладання на різних етапах самореалізації", яка представлена на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 "Психологія та надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 

1. Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру загальної психології і 
психології розвитку особистості. 

2. Рецензентів: 
- доктора психологічних наук, професора, професора кафедри загальної психології і 

психології розвитку особистості  Литвиненко Ольгу Дмитрівну; 
- кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри диференціальної і спеціальної 

психології Кременчуцьку Маргариту Костянтинівну.   
4.11. для проведення попередньої експертизи дисертації Барбалата Дмитра Олександровича 
на тему «Синтез і хіміко-аналітичні характеристики нових похідних 
6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в комбінованих спектрофотометричних методах 
аналізу», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 
«Хімія» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації 
призначити: 
1.Відповідальною за проведення фахового семінару кафедру аналітичної та токсикологічної 
хімії. 



2. Рецензентів: 
- доктора хімічних наук, професора, професора кафедри прикладної хімії та хімічної освіти 
Марцинко Олену Едуардівну; 
- доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної хімії та хімічної освіти 
Сейфуліну Інну Йосипівну. 
4.12. для проведення попередньої експертизи дисертації Дубового Віталія Петровича на тему 
«Нові аналітичні форми на основі комплексів Cu(II) з деякими похідними 
6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в аналізі», представлену на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 «Хімія» та надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1. Віповідальною за проведення фахового семінару кафедру аналітичної та токсикологічної 
хімії. 
2. Рецензентів:  
- доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної хімії та хімічної освіти 
Сейфулліну Інну Йосипівну; 
- кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника кафедри прикладної хімії та 
хімічної освіти Чебаненко Олену Анатоліївну.  
4.13. для проведення попередньої експертизи дисертації Бучко Ольги Віталіївни на тему 
“Гомо- та гетерометалічні цитратогерманати (станати) різних типів. Синтез, структура і 
властивості”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
102 «Хімія» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення 
дисертації призначити: 
1. Віповідальною за проведення фахового семінару кафедру прикладної хімії та хімічної освіти. 
2. Рецензентів: 
- доктора хімічних наук, доцента кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Хому Руслана 
Євгенійовича; 
- кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної та хімічної екології Кіосе Тетяну 
Олександрівну. 
4.14. для проведення попередньої експертизи дисертації Стельмаха Сергія Ігоровича для 
проведення попередньої експертизи дисертації на тему “Аналіз та прогнозування властивостей 
молекулярних нанооб'єктів методами хемоінформатики”, представлену на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 "Хімія» та надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: 
1.Віповідальною за проведення фахового семінару кафедру органічної та фармацевтичної 
кафедри. 
2. Рецензентів: 
- доктора хімічних наук, професора кафедри неорганічної та хімічної екології Ракитську Тетяну 
Леонідівну; 
- кандидата хімічних наук, доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії Перлову Ольгу 
Вікторівну. 
 
4.15. . Затверджено склад спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації 
здобувача кафедри історії України Амеліної Оксани Сергіївни за темою «Здобичництво 
українського козацтва ХVI – XVIII: виникнення, зміст, трансформація» для здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та 
археологія»; 
4.16. . Затверджено склад спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації 
здобувача кафедри історія України Юраша Євгена Олександровича на дисертацію «Одеський 
комітет Піклувального товариства про в’язниці: формування, склад, діяльність» для здобуття 



ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія 
та археологія»; 
4.17. Затверджено склад спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації 
здобувача кафедри диференціальної і спеціальної психології Єрмакової Аліси Сергіївни на 
тему «Сексуальне благополуччя як фактор успішності в бізнесі» для здобуття ступеня доктора 
філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 
«Психологія»; 
 
В колі інших питань: 

На підставі клопотання  Вченої ради факультету хімії та фармації Вчена рада прийняла 
рішення  про об’єднання кафедри неорганічної хімії та хімічної екології з кафедрою 
прикладної хімії та хімічної освіти, та створення нової кафедри під назвою «кафедра 
неорганічної хімії та хімічної освіти». 

Також, Вчена рада: 
- надала дозвіл  на право наукового керівництва дисертаційними дослідженнями здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ухвалила рішення  про видачу дипломів 
докторам філософії  PhD: було затверджено «Положення про зміну умов фінансування 
навчання в ОНУ». 
 відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 
працівників в ОНУ імені І. І. Мечникова» Вчена рада  визнала результати стажування науково-
педагогічних працівників університету;  
- надала рекомендації до друку навчальних посібників та монографій; 
 затвердила теми докторських та кандидатських дисертацій (у тому числі зі змінами).  
 

 
 
 


