
Протокол № 3 
засідання приймальної комісії по зарахуванню в аспірантуру   

Київського національного університету технологій та дизайну 
в 2022 р. 

 
 

08.09.2022                                                                                                    м. Київ 
 
 
    Голова засідання (голова приймальної комісії) - Грищенко І.М. 
     Секретар - Арабулі С.І. 
     Присутні: 

Моргулець О.Б. 
Ганущак-Єфіменко Л.М. 
Власюк Т.М. 
Зубкова Л.І. 
Колосніченко М.В. 
Ольшанська О.В. 
Панасюк І.В. 
Павленко В.М. 
Лесюта Н.Ю. 
 
  На засідання комісії по зарахуванню в аспірантуру були запрошені 

гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі кафедр, на яких здійснюється 
підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та передбачувані 
наукові керівники. 

Порядок денний: 
 

1. Про підсумки складання вступних іспитів в аспірантуру в 2022 році. 
2. Про зарахування в аспірантуру в 2022 році. 

         Доповідаючий: голова приймальної комісії  
         проф. Грищенко І.М. 

 
1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії проф. Грищенка І.М. про підсумки 
складання вступних іспитів в аспірантуру в 2022 році. 
 Грищенко І.М. повідомив про результати вступних іспитів(випробувань) 
та обговорив з членами приймальної комісії кандидатури кожного вступника 
для прийняття рішення про зарахування на конкурсній основі в аспірантуру в 
2022 році. 
 У 2022 році Міністерство освіти і науки України виділило 24 місця за 
державним замовленням (15 - денної форми здобуття вищої освіти, 9 - вечірньої 
форми здобуття вищої освіти).  

 
 
 



Прийнято заяв для вступу до аспірантури - 61: 
- за державним замовленням - 31 (денна форма здобуття вищої освіти - 

20, вечірня форма здобуття вищої освіти - 11);  
- на договірній основі - 30 (денна форма здобуття вищої освіти - 29, 

вечірня форма здобуття вищої освіти - 1). 
  

 На іспитах зі спеціальностей отримали оцінку «відмінно» (90-100 балів) – 
37 осіб, оцінку «добре» (74-89 балів) – 22 особи, оцінку «задовільно».  

На іспиті з англійської мови отримали оцінку «відмінно» (90-100 балів) –  
14 осіб, оцінку «добре» (74-89 балів) – 24 особи, оцінку «задовільно»  
(60-73 балів) – 20 осіб.  

На іспиті з німецької мови отримала оцінку «задовільно» (62 бали) –  
1 особа. 

На вступному випробуванні з «Презентація дослідницької пропозиції» 
отримали оцінку «відмінно» (90-100 балів) – 44 особи, оцінку «добре» (74-89 
балів) – 15 осіб. 
 План прийому до аспірантури денної та вечірньої форм здобуття вищої 
освіти за державним замовленням виконано. 
 Конкурс за спеціальностями:  

 - 075 - Маркетинг (на 1 місце денної форми здобуття вищої освіти  
2 претенденти); 
 - 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на 1 місце денної 
форми здобуття вищої освіти 2 претенденти); 

- 122 - Комп’ютерні науки (на 1 місце денної форми здобуття вищої 
освіти 4 претенденти); 
     - 161 - Хімічні технології та інженерія (на 3 місця вечірньої форми 
здобуття вищої освіти 4 претенденти). 

- 226 – Фармація, промислова фармація (на 1 місце вечірньої форми 
здобуття вищої освіти 2 претенденти). 

 
На вступні випробування не з’явились: 

 - Савенко Микола Тарасович (аспірантура денної форми здобуття вищої 
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальності 075 - 
Маркетинг); 
 - Хажанець Володимир Миколайович (аспірантура денної форми здобуття 
вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальності 081 - 
Право). 
  
УХВАЛИЛИ: 
1.1 Інформацію взяти до відома. 
1.2 Підсумки складання вступних іспитів (випробувань) до аспірантури 
затвердити і вважати задовільними.  
1.3 Зі спеціальностей, де є конкурс, відмовити в зарахуванні в аспірантуру 
денної форми здобуття вищої освіти за державним замовленням: 
  
 



1.3.1 Олійнику Олегу Васильовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 075 - Маркетинг) і запропонувати навчання в 
аспірантурі денної форми здобуття вищої освіти на договірній основі (з умовою 
оплати навчання). 

1.3.2 Кохно Вячеславу Сергійовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність) і запропонувати навчання в аспірантурі денної форми здобуття 
вищої освіти на договірній основі (з умовою оплати навчання). 

1.3.3 Єгорову Дмитру Сергійовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 122 – Комп’ютерні науки) і запропонувати навчання в 
аспірантурі денної форми здобуття вищої освіти на договірній основі (з умовою 
оплати навчання). 

1.3.4 Кольва Микиті Андрійовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 122 – Комп’ютерні науки) і запропонувати навчання в 
аспірантурі денної форми здобуття вищої освіти на договірній основі (з умовою 
оплати навчання). 

1.3.5 Лукашеву Андрію Сергійовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 122 – Комп’ютерні науки) і запропонувати навчання в 
аспірантурі денної форми здобуття вищої освіти на договірній основі (з умовою 
оплати навчання). 

1.3.6 Вахітову Рамілю Азатовичу як такому, що не пройшов за конкурсом 
(спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія) і запропонувати навчання 
в аспірантурі вечірньої форми здобуття вищої освіти на договірній основі (з 
умовою оплати навчання). 

1.3.7 Закаблуцькому Назару Андрійовичу як такому, що не пройшов за 
конкурсом (спеціальність 226 – Фармація, промислова фармація) і 
запропонувати навчання в аспірантурі вечірньої форми здобуття вищої освіти 
на договірній основі (з умовою оплати навчання). 
 
2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії проф. Грищенка І.М. про 
зарахування в аспірантуру в 2022 р. 
 

- На ім’я голови приймальної комісії проф. Грищенка І.М. надійшла заява 
від вступника Вахітова Раміля Азатовича про відмову від місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб вечірньої форми здобуття вищої освіти 
(спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія) та перенесення заяви на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 
здобуття вищої освіти для здобуття освітньо-наукового рівня вищої освіти 
(доктор філософії) за спеціальністю 161 - Хімічні технології та інженерія. 

 
- На ім’я голови приймальної комісії проф. Грищенка І.М. надійшла заява 

від вступника Закаблуцького Назара Андрійовича про відмову від місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб вечірньої форми здобуття вищої освіти 
(спеціальність 226 – Фармація, промислова фармація) та перенесення заяви на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 
здобуття вищої освіти для здобуття освітньо-наукового рівня вищої освіти 
(доктор філософії) за спеціальністю 226 - Фармація, промислова фармація.  



УХВАЛИЛИ: 
2.1 Задовольнити заяву Вахітова Раміля Азатовича щодо відмови від 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вечірньої форми здобуття 
вищої освіти (спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія) та 
перенесення заяви на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
денною формою здобуття вищої освіти для здобуття освітньо-наукового рівня 
вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 161 - Хімічні технології та 
інженерія. 

2.2 Задовольнити заяву Закаблуцького Назара Андрійовича щодо відмови 
від місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вечірньої форми здобуття 
вищої освіти (спеціальність 226 – Фармація, промислова фармація) та 
перенесення заяви на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
денною формою здобуття вищої освіти для здобуття освітньо-наукового рівня 
вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 226 - Фармація, промислова 
фармація.  
 2.3 На підставі висновків наукових керівників і результатів вступних 
іспитів (випробувань) рекомендувати зарахувати на планові місця за державним 
замовленням осіб, які успішно склали вступні іспити (випробування) в 
аспірантуру 

денної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями: 
 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Код та назва 
спеціальності 

Науковий керівник 

1 2 3 4 
1 Висоцьку Вікторію 

Вікторівну 
022 - Дизайн д.мист., проф., 

Кротова Т.Ф. 
 

2 Люклян Надію 
Романівну 

022 - Дизайн д.т.н., проф., 
Колосніченко М.В. 

3 Ришкевич Наталю 
Олександрівну 

022 - Дизайн д.пед.н., проф.,  
Єжова О.В. 

4 Когута Артура 
Леонідовича      

051 - Економіка д.е.н., проф.,  
Олешко А.А. 

5 Синицю Володимира 
Андрійовича      

051 - Економіка д.е.н., проф.,  
Ольшанська О.В. 

6 Маляренко Ію Сергіївну 073 - Менеджмент д.е.н., проф., 
Вартанова О.В.   

7 Шкоду Дмитра 
Миколайовича 

075 - Маркетинг д.е.н., проф., 
Грищенко І.М.   

8 Мещерякова Кирила 
Павловича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., проф.,  
Грищенко І.М.    

9 Башового Вадима 
Миколайовича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н., доц., 
Стаценко В.В. 



10 Алєксєєвця Антона 
Сергійовича 

133 - Галузеве 
машинобудування 

д.т.н., доц., 
Стаценко В.В. 

11 Гудима Андрія 
Геннадійовича 

133 - Галузеве 
машинобудування 

к.т.н., доц., 
Манойленко О.П. 

12 Кошеля Олександра 
Сергійовича 

133 - Галузеве 
машинобудування 

д.т.н., проф., 
Панасюк І.В. 

13 Варданян Анну 
Олександрівну 

182 - Технології легкої 
промисловості 

д.т.н., доц., 
Редько Я.В. 

14 Копитіну Ірину 
Валеріївну 

182 - Технології легкої 
промисловості 

д.т.н., проф., 
Андреєва О.А. 

15 Трубу Анастасію 
Андріївну 

182 - Технології легкої 
промисловості 

д.т.н., проф.,  
Галавська Л.Є. 

 
вечірньої форми здобуття вищої освіти за спеціальностями: 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Код та назва 
спеціальності 

Науковий керівник 

1 2 3 4 
1 Терещенко Ольгу 

Григорівну 
022 - Дизайн  д.мист.н., проф., 

Чупріна Н.В. 
2 Кваса Віктора 

Олексійовича 
051 - Економіка д.е.н., проф., 

Олешко А.А. 
3 Волошко Катерину 

Андріївну 
076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., проф.,  
Ганущак-Єфіменко 
Л.М. 

4                    Возного Миколу 
Вікторовича 

081 - Право д.ю.н., проф., 
Оніщик Ю.В. 

5 Кругляка Геннадія 
Віталійовича 

141 - 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

д.т.н., проф., 
Шавьолкін О.О. 

6 Лісового Вадима 
Миколайовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія 

д.т.н., доц., 
Бессарабов В.І. 

7 Осауленка Сергія 
Ігоровича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія 

д.т.н., доц., 
Сова Н.В. 

8 Яременка Володимира 
Володимировича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія 

д.т.н., доц., 
Іщенко О.В. 

9 Попову Марію 
Едуардівну 

226 - Фармація, 
промислова фармація 

к.фарм.н., доц., 
Салій О.О. 

 
  



2.4 На підставі висновків наукових керівників і результатів вступних 
іспитів (випробувань), рекомендувати зарахувати на договірній основі  
(з умовою оплати навчання) в аспірантуру денної форми здобуття вищої 
освіти за спеціальностями: 
 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Шифр та назва 
спеціальності 

Науковий керівник 

1 Коркушка Андрія 
Леонтійовича 

015 – Професійна 
освіта 

д.пед.н., проф.,  
Тименко В.П. 

2 Віжуткіна Артема 
Геннадійовича      

051 - Економіка д.е.н., проф., 
Золковер А.О. 

3 Віжуткіна Дмитра 
Геннадійовича      

051 - Економіка д.е.н., проф., 
Золковер А.О. 

4 Саттарова Маммада 
Гасим      

051 - Економіка д.е.н., проф., 
Олешко А.А. 

5 Ткача Леоніда 
Олександровича 

051 - Економіка д.е.н., проф., 
Олешко А.А. 

6 Ярмака Владислава 
Миколайовича 

051 - Економіка д.е.н., проф., 
Ольшанська О.В. 

7 Кузнєцова Дмитра 
Олександровича  

073 - Менеджмент д.е.н., проф., 
Вартанова О.В.   

8 Ольшанського Гліба 
Владиславовича  

073 - Менеджмент д.е.н., проф., 
Вартанова О.В.   

9 Олефіренка Костянтина 
Сергійовича 

073 - Менеджмент д.е.н., проф., 
Тарасенко І.О.   

10 Повзуна Дмитра 
Ігоровичаа  

073 - Менеджмент д.е.н., проф., 
Вартанова О.В.   

11 Городецького Юрія 
Дмитровича  

075 - Маркетинг д.е.н., проф.,  
Грищенко І.М.    

12 Олійника Олега 
Васильовича 

075 - Маркетинг д.е.н., проф., 
Тарасенко І.О.   

13 Гришина Михайла 
Григоровича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Шкода М.С. 

14 Дашка Андрія 
Сергійовича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., проф.,  
Ганущак-Єфіменко 
Л.М. 

15 Зайцева Юрія Івановича 076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 
 

д.е.н., проф.,  
Ганущак-Єфіменко 
Л.М. 



16 Кохно Вячеслава 
Сергійовича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Бєлялов Т.Е. 

17 Касумова Теймура 
Анатолійовича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Шкода М.С. 

18 Колтакова Сергія 
Євгенійовича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Бєлялов Т.Е. 

19 Мудрого Максима 
Сергійовича 

076 - Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Шкода М.С. 

20 Швецова Владіслава 
Анатолійовича 

076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

д.е.н., доц.,  
Бєлялов Т.Е. 

21 Єгорова Дмитра 
Сергійовича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н.,проф., 
Щербань В.Ю, 

22 Кольва Микиту 
Андрійовича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н.,проф., 
Щербань В.Ю, 

23 Лукашева Андрія 
Сергійовича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н.,проф., 
Щербань В.Ю, 

24 Пилипенка Владислава 
Ігоровича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н., доц., 
Стаценко В.В. 

25 Шилінгова Сергія 
Володимировича 

122 – Комп’ютерні 
науки 

д.т.н.,проф., 
Щербань В.Ю, 

26 Камінського Руслана 
Володимировича  

141 - 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

д.т.н., проф., 
Шведчикова І.О. 

27 Вахітова Раміля 
Азатовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія 

д.т.н., проф.,  
Плаван В.П. 

28 Колодія Артема 
Ігоровича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н., проф.,  
Плаван В.П. 

29 Москаля Романа 
Миколайовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н., доц., 
Іщенко О.В. 

30 Охріменка Ігоря 
Васильовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н., доц., 
Іщенко О.В. 

31 Розвору Любомира 
Васильовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н, доц., 
Сова Н.В. 
 



32 Савчука Богдана 
Петровича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н., доц.,  
Савченко Б.М. 

33 Швеця Вячеслава 
Васильовича 

161 - Хімічні технології 
та інженерія  

д.т.н., проф.,  
Плаван В.П. 

34 Закаблуцького Назара 
Андрійовича 

226 - Фармація, 
промислова фармація  

д.х.н.,проф., 
Галстян А.Г. 

 
 2.5 На підставі висновків наукових керівників і результатів вступних 
іспитів (випробувань), рекомендувати зарахувати на договірній основі  
(з умовою оплати навчання) в аспірантуру вечірньої форми здобуття вищої 
освіти за спеціальностями: 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Шифр та назва 
спеціальності 

Науковий керівник 

1 Удовицького 
Владислава Віталійовича 

226 - Фармація, 
промислова фармація 

д.т.н., доц., 
Бессарабов В.І. 

  
 3. Керівнику міжнародного інституту аспірантури і докторантури  
Арабулі С.І. довести до відома вступників до аспірантури рішення приймальної 
комісії про їх зарахування.   
 
   
Голова приймальної комісії                                           Іван ГРИЩЕНКО  
   .    
Секретар приймальної комісії                               Світлана АРАБУЛІ 
                          

  
  


