
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ

Н А К А З

12 вересня 2019 року №63

м. Київ

На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 1556-УІІ, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 
(із змінами), рішення Конкурсної комісії із розподілу обсягів державного 
замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру у 
наукових установах НААН (лист НААН від 20.08.2019 р. № 11-2/257), Правил 
прийому до аспірантури Інституту водних проблем і меліорації Національної 
академії агарних наук України для здобуття наукового ступеня доктора 
філософії в 2019 році (затверджені рішенням Вченої ради Інституту водних 
проблем і меліорації НААН від 13.12.2018 р. (протокол № 16), Правил прийому 

‘до докторантури при Інституті водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора наук в 
2019 році (затверджені рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і 
меліорації НААН від 13.12.2018 р. (протокол № 16) та згоди НААН (лист 
НААН від 10.09.2019 р. № 11-2/270),

Н А К А З У Ю :

1. Зарахувати з 13.09.2019 р. по 12.09.2023 р. до аспірантури при Інституті 
водних проблем і меліорації НААН за рахунок коштів державного 
замовлення (очна форма навчання):

1.1.3а спеціальністю 201 - Агрономія, спеціалізацією - сільськогосподарські 
меліорації:

Васильєва Андрія Андрійовича.

1.2. За спеціальністю 192 - Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізацією 
- водна інженерія і технології:

Боженко Руслану Петрівну.



2. Зарахувати з 13.09.2019 р. по 12.09.2021 р. до докторантури при Інституті 
водних проблем і меліорації НААН за рахунок коштів державного 
замовлення (очна форма навчання) за спеціальністю 201 - Агрономія:

Журавльова Олександра Володимировича;
Молещу Нелю Богданівну.

3. Призначити науковими керівниками дисертаційних робіт аспірантів:

Васильєва Андрія Андрійовича -  Марченко О.А, старшого наукового 
співробітника відділу зрошення на дренажу ІВПіМ НААН, кандидата 
біологічних наук, старшого наукового співробітника.

Боженко Руслани Петрівни - Савчука Д.П., провідного наукового 
співробітника відділу водних ресурсів ІВПіМ НААН, кандидата 
технічних наук, старшого наукового співробітника.

4. Призначити науковими консультантами дисертаційних робіт докторантів:

Журавльова О.В. -  Шатковського А.П., заступника директора з наукової 
роботи ІВПіМ НААН, доктора сільськогосподарських наук, старшого 
наукового співробітника.

Молегці Н.Б. - Васюту В.В., головного наукового співробітника відділу 
зрошення на дренажу ІВПіМ НААН, доктора сільськогосподарських 
наук, старшого наукового співробітника.

5. Відділу бухгалтерського обліку та економіки (Тягун Л.Г.) з 13.09.2019 р. 
проводити виплати:

5.1.3а наукове керівництво: Марченко О.А. та Савчуку Д.П.

5.2.3а наукове консультування: Шатковському А.П. та Васюті В.В.

5.3.Стипендії аспірантам та докторантам: Васильєву А.А., Боженко Р.П., 
Журавльову О.В. та Молещі Н.Б.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора інституту А.П. Шатковський


