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1. По першому пункту порядку денного Вчена рада заслухала та взяла до  відома звіт 
головного бухгалтера Калініної Л.О. «Про фінансову діяльність ОНУ імені І.І.Мечникова у  2020 
році». 

2. По другому пункту порядку денного Вчена рада  УХВАЛИЛА: 
2.1.За результатами таємного голосування на  посаду завідувача кафедри біохімії обрано 

доктора біологічних наук, професора Петрова Сергія Анатолійовича. 
2.2.За результатами таємного голосування на  посаду професора кафедри філософії обрано 

доктора філософських наук, професора Довгополову Оксану Андріївну. 
2.3.За результатами таємного голосування на  посаду професора кафедри української мови 

обрано доктора філологічних наук, доцента Дружинець Марію Львівну. 
2.4.За результатами таємного голосування на  посаду професора кафедри загальної психології 

та психології розвитку особистості обрано доктора психологічних наук, доцента 
Литвиненко Ольгу Дмитрівну. 

2.5.За результатами таємного голосування на  посаду професора кафедри української мови 
обрано доктора  філологічних наук, доцента Романченко Аллу Петрівну. 

2.6.За результатами таємного голосування на посаду професора кафедри загального та 
слов'янського мовознавства обрано доктора філологічних наук, професора  Степанова 
Євгенія Миколайовича. 

 3.  По третьому пункту порядку денного Вчена рада УХВАЛИЛА: 
3.1.Затвердити протоколи лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання професора 

кафедри зарубіжної літератури Войтенко Лесі Іванівні. 
3.2. Вченому секретареві у відповідні строки надіслати до Департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації МОН України рішення Вченої ради. 
4. По четвертому пункту порядку денного Вчена рада ухвалила:  

затвердити звіти стипендіатів Кабінету Міністрів  України для молодих учених: 
- кандидата хімічних наук, доцента кафедри аналітичної та токсикологічної хімії факультету 
хімії та фармації Снігура Дениса Васильовича. 
- доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
ЕПФ Маслій Наталі Дмитрівни.  
- кандидата економічних наук, доцента кафедри міжнародних економічних відносин ФМВПС 
Родіонової Тетяни Андріївни. 

5. По п’ятому пункту порядку денного Вчена рада ухвалила: 
Відповідно до Постанови КМ України №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та враховуючи, що ОНУ імені 
І.І.Мечникова, як один з провідних закладів вищої освіти у системі підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів, має належні умови для функціонування спеціалізованих вчених 
рад, Вчена рада ОНУ імені І.І.Мечникова на підставі пропозицій вчених рад факультетів: 
5.1. Затвердити склади спеціалізованих вчених рад: 
5.1.1. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова з правом 
прийняття до розгляду та проведенням разового захисту дисертації Бойко Ольги Олексіївни    
на дисертацію «РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ФЕНТЕЗІ» 
для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 035 
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філологія. 
Голова ради: Яроцька Галина Сергіївна, доктор філологічних наук  (спеціальність: 10.01.02  – 
Російська мова) професор, завідувач кафедри нових медіа і медіадизайну (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова);  
Рецензент (1): Кутуза Наталя Валеріївна, доктор філологічних наук  (спеціальність: 10.02.01 – 
Українська мова), професор, професор кафедри прикладної лінгвістики (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); 
Рецензент (2): Яковлєва Ольга Василівна, доктор філологічних наук (спеціальність: 10.02.01 – 
Українська мова), професор, професор кафедри загального та слов’янського мовознавства 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Опонент (1): Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри прикладної лінгвістики (Національний університет «Одеська юридична академія»).; 
Опонент (2): Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української мови (Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана 
Огієнка). 
5.1.1.2. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради 
Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова з правом прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту дисертації Бойко Ольги Олексіївни    на дисертацію «РЕАЛІЗАЦІЯ 
КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ФЕНТЕЗІ» для здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія. 
5.1.2.Затвердити склад спеціалізованої вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова з правом 
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пашаєвої Ксенії Фаіківни на 
тему «Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу» для здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 
«Політологія».  
Голова ради: Дунаєва Лариса Миколаївна, доктор політичних наук (спеціальність: 23.00.02 – 
політичні інститути та процеси), професор кафедри соціальної роботи Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова; 
Рецензент (1): Коч Світлана Вадимівна, доктор політичних наук (спеціальність: 23.00.02 – 
політичні інститути та процеси), доцент, доцент кафедри історії та світової політики Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова; 
Рецензент (2): Глебов Сергій Володимирович, кандидат політичних наук (спеціальність: 23.00.04 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), доцент, доцент кафедри 
міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 
Опонент (1): Піпченко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук (спеціальність: 23.00.04 – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), доцент кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 
Опонент (2): Шелест Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук (спеціальність: 23.00.04 – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), директорка безпекових 
програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». 
5.1.2.1.Порушити клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з правом прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту дисертації Пашаєвої Ксенії Фаіківни на тему «Чинники 
політичної трансформації країн Південного Кавказу» для здобуття ступеня доктора філософії з 
галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».  

 
5.2. Призначити фахові семінари щодо попередньої експертизи дисертації. 
5.2.1. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки Геби Ганни Ігорівни на 
тему «Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові виміри», що представлена на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 «Політологія» та надання висновку про 
наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: відповідальною за 
проведення фахового семінару кафедру міжнародних відносин ФМВПС. Рецензентів: 
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- Брусиловську Ольгу Іллівну, доктора політичних наук, професора кафедри міжнародних 
відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
- Максименко Ірину Володимирівну, кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних 
відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  
5.2.2. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспіранта Серова Романа Ігоревича 
на тему «Інтерпретація політичної реальності в україно-французькому дискурсі кінця ХХ – 
початку ХХІ ст.», що представлена на здобуття наукового ступеня доктор філософії за 
спеціальністю 052  «Політологія» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертації призначити: відповідальною за проведення фахового семінару 
визначити кафедру політології; рецензентів: 
-Дунаєву Ларису Миколаївну - доктора політичних наук, професора кафедри соціальної роботи 
ОНУ імені І.І. Мечникова; 
-Сіновець Поліну Андріївну – кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних 
відносин ОНУ імені І.І. Мечникова.  
5.2.3. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки Ніколаєвої Дарії 
Олександрівни на тему: «Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне 
забезпечення та практична реалізація», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 052 «Політологія» та надання висновку про наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення дисертації призначити: відповідальною за проведення фахового 
семінару визначити кафедру міжнародних відносин ФМВПС; резензентів: 
- Брусиловську Ольгу Іллівну, доктора політичних наук, професора кафедри міжнародних 
відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
-  Глебова Сергія Володимировича, кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних 
відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  
5.2.4. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки  Коч Олени 
Володимирівни на тему «Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень: теоретико-
прикладні засади», яка представлена  на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення дисертації призначити: відповідальною за проведення фахового семінару кафедру 
цивільно-правових дисциплін; рецензентами: 
- кандидата юридичних наук, професора, професора кафедри цивільно-правових дисциплін 
Трубу Вячеслава Івановича; 
- доктора юридичних наук, професора, професора кафедри кримінального права, кримінального 
процесу та криміналістики Миколенко Олену Миколаївну. 
5.2.5. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспіранта Борисенко Оксани Ігорівни 
на тему «Соціальний вимір створення штучного інтелекту», що представлена на здобуття 
наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 033 «філософія»  та надання висновку про 
наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації призначити: відповідальною за 
проведення фахового семінару кафедру філософії. рецензентів: 
- Кутузу Наталю Валеріївну, доктора  філологічних наук, професора  кафедри прикладної  
лінгвістики ОНУ імені І.І.Мечникова; 
- Секунданта Сергія Григоровича, доктора філософських наук, професора кафедри філософії 
ОНУ імені І.І.Мечникова. 
5.2.6. Для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки Червінчук Аліни Олегівни 
на тему: «Феномен війни в інформаційному просторі України 2015-2018 рр. (за матеріалами 
воєнної документалістики)», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 061 «Журналістика» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертації призначити: відповідальною за проведення фахового семінару 
кафедру журналістики, реклами та медіакомунікацій; рецензентами: 
- доктора філологічних наук, професора, професора  кафедри прикладної лінгвістики Кутузу 
Наталію Валеріївну; 

- кандидата політичних наук, доцента, доцента кафедри міжнародних відносин Глебова Сергія 
Володимировича.  
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6. Вчена рада розглянула інші важливі питання, а саме: 
6.1.Обговорено та за представленнями вчених рад факультетів за видатні заслуги у сфері 

вищої освіти рекомендовано на призначення стипендії Кабінету Міністрів (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2020 року за №1331) кандидатури: 
- завідувача кафедри теоретичної фізики та астрономії, доктора фізико-математичних наук, 
професора  Адамяна Вадима Мовсесовича; 
- завідувача кафедри комп’ютерної алгебри та дискретної математики доктора фізико-
математичних наук, професора Варбанця Павла Дмитровича; 
- заступника декана факультету, кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізіології людини 
і тварин Гладкій Тетяни Володимирівни; 
- декана факультету історії та філософії доктора історичних наук, доцента, Заслуженого 
працівника освіти України Кушніра В’ячеслава Григоровича; 
- завідувача кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, доктора біологічних наук, 
професора кафедри мікробіології та вірусології, відмінника освіти України Філіпової Тетяни 
Олегівни; 
- заступника декана геолого-географічного факультету, доктора геолого-мінералогічних наук, 
професора Черкеза Євгена Анатолійовича. 
 6.2. Розглянуто пропозиції вчених рад біологічного, економіко-правового факультетів, 
факультету математики, фізики та інформаційних технологій, факультету хімії та фармації щодо 
надання підтримки провідним вченим наукових установ для обрання дійсними членами 
(академіками) та членами-кореспондентами НАН України. 
 6.3. Затверджено форму документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них, 
зразок академічної довідки (відповідно до наказу №102 від 25.01.2021 р., зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 122/35744). 

6.4. На підставі наказу МОН України №157 від 9 лютого 2021 року та рішення Вченої 
ради ОНУ імені І.І.Мечникова видати дипломи доктора філософії: 

- Байрачній Оксані Костянтинівні за спеціальністю 073 «Менеджмент». Серія ДР 
№001009 (Спецрада ДФ 41.051.001). 

- Алексеєвській Галині Сергіївні за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 
відносини». Серія ДР № 001266 ( Спецрада ДФ 41.051.002). 
6.5. Затверджено: освітньо-професійні програми, теми дисертаційних робіт; надано право 

керівництво здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальності 073 
Менеджмент кандидату економічних наук, доценту кафедри обліку та оподаткування Гоголь 
М.М., укладено договори про співпрацю , надано рекомендації до друку наукових журналів. 

6.6. Затверджено Положення про Приймальну комісію ОНУ імені І.І.Мечникова та 
Положення про Приймальну комісію фахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова. 
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