
 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ 
 

Н А К А З   № 102-а 
м. Київ                                                                                             від   30  вересня  2022 р. 
 
Про зарахування до аспірантури очної 
форми навчання за рахунок коштів 
юридичних чи фізичних осіб (на 
умовах контракту) у 2022 р. 
 
На підставі Правил прийому на навчання в аспірантурі Інституту проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України у 2022 році для здобуття 
ступеня доктора філософії (протокол вченої ради від 31.12.2021 р. № 18),  рішення 
приймальної комісії Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
НАН України (протокол № 2-а від 26 вересня 2022 р.) 
 
Н А К А З У Ю :  
 
1. Зарахувати до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів 

юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) для здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки – з 01 листопада 
2022 р. терміном на 4 (чотири) роки: 

 
- Гарбуза Юрія Олександровича, науковим керівником аспіранта 

призначити д.т.н., проф. Винничука С.Д. 
- Гунька Сергія Борисовича, науковим керівником аспіранта призначити 

к.т.н. Кравцов Г.О. 
- Клюзка Олексія Івановича, науковим керівником аспіранта призначити 

чл.-кор., д.т.н., проф. Сауха С.Є. 
- Манолюка Дмитра Олеговича, науковим керівником аспіранта 

призначити чл.-кор., д.т.н., проф. Сауха С.Є. 
- Пучка Тараса Вікторовича, науковим керівником аспіранта призначити 

чл.-кор., д.т.н., проф. Сауха С.Є. 
- Харченка Олександра Володимировича, науковим керівником аспіранта 

призначити чл.-кор., д.т.н., проф. Сауха С. Є. 
 
2. Інженеру І категорії відділу кадрів Ластівка Л.Л. ознайомити з цим наказом 

усіх осіб, згаданих у ньому. 
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Заступник директора з наукової роботи  
д.т.н., с.н.с.          _______________Олександр ЧЕМЕРИС     
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