
Додаток 

до Рішення Комітету з 

питань освіти, науки та 

інновацій  

Протокол № 47 

від 04.11.2020 

 

Перелік подань на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених – докторів наук на 2021 рік, які містять порушення вимог щодо 

віку претендентів 

 

№ 

п/п 

Прізвище,  

ім’я,  

по-батькові 

Дата 

народ

ження 

Науков

ий 

ступінь 

Посада та місце 

роботи з 

підпорядкуванням 

установи, область 

Назва науково-

дослідницької  

роботи 

Результати 

експертизи 

1.  Заєць 

Наталія 

Анатоліївна  

18.09.

1981 

доктор 

техніч

них 

наук 

доцент  кафедри 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природо-

користування 

України 

Міністерства освіти і 

науки України 

Розроблення 

інтелектуальної 

енергоефективної 

системи керування 

електротехнічними 

комплексами 

біотехнічних об’єктів 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

2.  Карпук  

Леся 

Михайлівна  

10.04.

1981 

доктор 

сільсь

когосп

одарсь

ких 

наук 

професор кафедри 

Білоцерківського 

національного 

аграрного 

університету  

Міністерства освіти і 

науки України 

 

Математичне 

моделювання 

процесів росту і 

розвитку рослин, на 

прикладі буряків 

цукрових, в нестійких 

кліматичних умовах  

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

3.  Момот 

Андрій 

Іванович  

18.01.

1981 

доктор 

фізико

-мате-

матич

них 

наук 

доцент кафедри 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і 

науки України 

Взаємодія потоку 

плазми атмосферного 

тиску з металевими 

порошинками 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

4.  Москаленко 

Роман 

Андрійович 
 

04.08.

1981 

доктор 

медич

них 

наук 

доцент кафедри 
Сумського 
державного 
університету 
Міністерства освіти і 
науки України 

Роль хронічного 

запалення у розвитку 

хелікобактерної 

інфекції, 

нейроденегенера-

тивних, онкологічних 

захворювань та 

патологічної 

біомінералізації 

м’яких позаскелетних 

тканин 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  



5.  Палагнюк 

Юліана 

Вікторівна 

14.07.

1981 

доктор 

наук з 

держа

вного 

управл

іння 

завідувач кафедри 

Чорноморського 

національного 

університету імені 

Петра Могили 

Міністерства освіти і 

науки України 

Розвиток 

громадянського 

суспільства шляхом 

удосконалення 

громадського 

контролю за органами 

публічної влади в 

умовах європейської 

інтеграції України 

 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

6.  Роговий 

Андрій 

Сергійович 

30.11.

1981 

доктор 

техніч

них 

наук 

професор кафедри 

Харківського 

національного 

автомобільно-

дорожнього 

університету 

Міністерства освіти і 

науки України 

 

Розробка теорії та 

методів розрахунку 

вихорокамерних 

нагнітачів для 

транспортування 

гетерогенних 

середовищ 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

7.  Сафоник 

Андрій 

Петрович  

11.11.

1981 

доктор 

техніч

них 

наук 

професор кафедри 

Національного 

університету 

водного 

господарства та 

природокористуванн

я Міністерства освіти 

і науки України 

 

Розробка енерго- та 

ресурсозберігаючих 

рішень для 

оптимізації процесів 

очищення води з 

урахування 

автоматизованого 

контролю 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

8.  Шкода 

Тетяна 

Никодимівна  
 

25.11.

1981 

доктор 

еконо

мічни

х наук 

доцент кафедри 
Державного вищого 
навчального закладу 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана» 
Міністерства освіти і 
науки України 
 

Модель управління 

наскрізними 

навичками 

(transferable skills) 

викладача 

університету в пост-

пандемічний період  

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

9.  Яценко 
Ольга 
Миколаївна 

01.03.

1981 

доктор 

еконо

мічни

х наук 

професор кафедри 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Міністерства освіти і 

науки України 

Потенціал 

економічного 

зростання у новому 

форматі торговельної 

політики в умовах 

подолання наслідків 

COVID-19 

Вік не 

відповідає 

вимогам 

 

Подання 

відхилити  

 

 


