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Додаток 5 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

28.12.2017 № 1714 

 

Зміни 

до складу спеціалізованих вчених рад 

 

 

№ 

з/п 

Назва установи, 

шифр спецради 

Суть змін 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ  НАУКИ 

1.  

Інститут металофізики  

ім. Г.В.Курдюмова  

НАН України 

 

Д 26.168.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Надутова Володимира Михайловича, спеціальність 01.04.13 

«Фізика металів»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Іванченка Володимира Григоровича, спеціальність 05.16.01 

«Металознавство та термічна обробка металів» 

 

2.  

Інститут фізики  

НАН України  

 

Д 26.159.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Слободянюка Олександра Валентиновича, спеціальність 

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Рєзнікова Юрія Олександровича, спеціальність 01.04.15 

«Фізика молекулярних та рідких кристалів»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Курика Михайла Васильовича, спеціальність 01.04.15 

«Фізика молекулярних та рідких кристалів». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора фізико-математичних наук Дорошенко Ірину Юріївну, старшого наукового співробітника 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05 «Оптика, лазерна 

фізика»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Довбешко Галину Іванівну, провідного наукового 

співробітника Інституту фізики НАН України, спеціальність 01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких 

кристалів»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Клімушеву Гертруду Василівну, провідного наукового 

співробітника Інституту фізики НАН України, спеціальність 01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких 

кристалів» 
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ХІМІЧНІ НАУКИ 

3.  

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна, 

 

Д 64.051.14 

1. Вивести зі складу ради доктора хімічних наук, професора Холіна Юрія Валентиновича, спеціальність 

02.00.04 «Фізична хімія». 

2. Вважати члена ради, кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника Кириченка Олександра 

Васильовича, докторанта Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна доктором хімічних 

наук, старшим науковим співробітником НДІ хімії  Харківського національного університету імені                      

В. Н. Каразіна, спеціальність 02.00.03 «Органічна хімія» 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

4.  

Львівський національний 

університет імені  

Івана Франка, 

 

К 35.051.14 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Марченка Сергія Михайловича, спеціальність 

03.00.02 «Біофізика». 

2. Ввести до складу ради доктора біологічних наук, професора Мартинюка Віктора Семеновича, проректора 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02 «Біофізика» 

5.  

Київський національний 

університет імені  

Тараса Шевченка, 

 

Д 26.001.14 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Поліщука Валерія Петровича, спеціальність 

03.00.06 «Вірусологія», увільнивши від обов’язків голови спецради. 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора біологічних наук, професора Таран Наталію Юріївну, 

завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12 

«Фізіологія рослин». 

2. Ввести до складу ради доктора біолоігчних наук, старшого наукового співробітника Стасенко Аліну 

Анатоліївну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 

03.00.06 «Вірусологія» 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

6.  

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

 

К 35.874.01 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Гудима Василя Ілліча, спеціальність 21.06.02 

«Пожежна безпека». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Кузика Андрія Даниловича, 

проректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02 «Пожежна 

безпека» 

7.  

Національна металургійна 

академія України, 

 

Д 08.084.03 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук Кадильнікову Тетяну Михайлівну, спеціальність 05.05.08 

«Машини для металургійного виробництва». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Бейгула Олега Олексійовича, завідувача 

кафедри Дніпровського державного технічного університету, спеціальність 05.05.08 «Машини для 

металургійного виробництва» 

8.  

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова, 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора технічних наук, професора Рижкова Сергія Сергійовича, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та 

енергетичні установки»; 
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Д 38.060.01 

доктора технічних наук, професора Коваленка Ігоря Івановича, спеціальність 05.13.22 «Управління 

проектами і програмами». 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора технічних наук, професора Харитонова Юрія 

Миколайовича, декана Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 

05.13.22 «Управління проектами і програмами». 

3. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Приходька Сергія Борисовича, завідувача 

кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22 

«Управління проектами і програмами» 

9.  

Донбаська державна 

машинобудівна академія,  

 

Д 12.105.02 

1. Ввести до складу ради: 

доктора технічних наук, доцента Грибкова Едуарда Петровича, доцента кафедри Донбаської державної 

машинобудівної академії, спеціальність 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»; 

доктора технічних наук, доцента Васильченко Яну Василівну, в.о. завідувача кафедри Донбаської 

державної машинобудівної академії, спеціальність 05.03.01 «Пpоцеси механiчної обpобки, веpстати та 

iнстpументи»  

10.  

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського, 

 

К 45.052.04 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора технічних наук, професора Левінзона Давіда Іделевича, спеціальність 05.27.06 «Технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки»; 

кандидата технічних наук, доцента Щербака Сергія Сергійовича, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні 

технології». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради,  доктора технічних наук, доцента Шевченка Ігоря 

Васильовича, професора кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». 

3. Ввести до складу ради :  

доктора технічних наук, професора Чабенка Валерія Миколайовича, професора кафедри Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.27.06 «Технологія, обладнання 

та виробництво електронної техніки»; 

кандидата технічних наук Костенка Павла Павловича, доцента кафедри Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології» 

 

11.  

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності Державна 

служба України з 

надзвичайних ситуацій, 

 

К 35.874.02 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора технічних наук, професора Рака Тараса Євгеновича,  

спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». 

2. Призначити:  

головою ради члена ради, доктора технічних наук, доцента Зачка Олега Богдановича, професора кафедри 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, спеціальність 05.13.22 «Управління проектами і програмами»; 

заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Самотого Володимира 

Васильовича, завідувача кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державна 
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служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». 

3. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Тація Романа Мар’яновича, 

завідувача кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології» 

 

12.  

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля, 

 

Д 29.051.03 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Тартаковського Едуарда Давидовича, 

спеціальність 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». 

2. Ввести до складу доктора технічних наук, професора Маслієва Вячеслава Георгійовича, професора 

кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  спеціальність 05.22.07 

«Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» 

13.  

Державний університет 

телекомунікацій, 

 

Д 26.861.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора технічних наук, професора Семенка Анатолія Іларіоновича, спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні 

пристрої та засоби телекомунікацій»; 

доктора технічних наук, доцента Сайка Володимира Григоровича, спеціальність 05.12.20 «Оптичні 

системи». 

2. Ввести до складу ради:  

доктора технічних наук, Фролова Валерія Федоровича, завідувача кафедри Державного університету 

телекомунікацій, спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»; 

доктора технічних наук, доцента Оніщенко Вікторію Валеріївну, завідувача кафедри Державного 

університету телекомунікацій, спеціальність 05.12.20 «Оптичні системи» 

14.  

Національний університет 

харчових технологій, 

 

Д 26.058.03 

1. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Кишенько Ірину Іванівну Шевченко Іриною 

Іванівною 

15.  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 

 

Д 26.002.14 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Козловського Валерія Валерійовича, 

спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Хлапоніна Юрія 

Івановича, завідувача кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» 

16.  

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури, 

 

Д 26.056.05 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Касьянова Миколу Анатолійовича, 

спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Кривомаз Тетяну Іванівну, професора кафедри 

Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 21.06.01 «Екологічна 

безпека».. 

17.  ДВНЗ «Національний 1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Долгову Тетяну Іванівну, спеціальність 
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гірничий університет», 

 

Д 08.080.02 

21.06.01 «Екологічна безпека». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Павличенка Артема Володимировича, завідувача 

кафедри ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» 

18.  

Харківський національний 

університет будівництва і 

архітектури, 

 

Д 64.056.04 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та залишити членом ради доктора технічних наук 

Костюк Тетяну Олександрівну, спеціальність 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата технічних наук, доцента 

Доброховську Ольгу Валеріївну, доцента кафедри Харківського національного університету будівництва і 

архітектури, спеціальність 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» 

19.  

Інститут проблем 

матеріалознавства  

ім. І. М. Францевича  

НАН України, 

 

Д 26.207.03   

1. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Солоніна 

Юрія Міхайловича, директора  Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, спеціальність 

05.16.06 «Порошкова металургія та композиційні матеріали» 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

20.  

Інститут овочівництва і 

баштанництва НААН, 

 

Д 65.357.01 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора сільськогосподарських наук, доцента Корнієнка Сергія 

Івановича, спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Голіка 

Олега Вікторовича, провідного наукового співробітника Інституту овочівництва і баштанництва, спеціальність 

06.01.05 «Селекція і насінництво». 

3. Увільнити від обов’язків заступника голови ради  та призначити головою ради члена ради, доктора 

сільськогосподарських наук, професора Вітанова Олександра Дмитровича, спеціальність 06.01.06 

«Овочівництво». 

4. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора сільськогосподарських наук, старшого 

наукового співробітника Івченко Тетяну Володимирівну, спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво» 

21.  

Інститут агроекології і 

природокористування 

НААН, 

 

Д 26.371.01 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата біологічних наук Зацаріну Юлію 

Олександрівну, спеціальність 03.00.16 «Екологія» 

2. Ввести до складу ради кандидата сільськогосподарських наук Коцовську Катерину Василівну, наукового 

співробітника Інституту агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16 «Екологія» 

22.  

Український ордена «Знак 

Пошани» науково-

дослідний інститут лісового 

господарства та 

агролісомеліорації  

ім. Г. М. Висоцького, 

 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Ковалевського Сергія 

Борисовича, спеціальність 06.03.01 «Лісові культури та фіто меліорація». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Шлапака Володимира Петровича, 

завідувача кафедри Уманського національного університету садівництва, спеціальність 06.03.01 «Лісові 

культури та фіто меліорація» 
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К 64.828.01 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

23.  

Вінницький національний 

аграрний університет, 

 

Д 05.854.03 

1. Ввести до складу ради доктора економічних наук Луцяка Віталія Васильовича, доцента кафедри ПВНЗ 

«Вінницький фінансово-економічний університет», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

24.  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський державний 

технічний університет», 

 

Д 12.052.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента Дем’янченко Алісу Геннадіївну, спеціальність 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Жилінську Людмилу Олександрівну, 

завідувача кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

25.  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури», 

 

К 08.085.04 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Залуніна Володимира Федоровича, 

спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Коренюка Петра Івановича, завідувача 

кафедри Дніпровського державного технічного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством». 

3. Вважати членів ради: 

доктора економічних наук, професора Божанову Вікторію Юріївну фахівцем зі спеціальності 08.00.05 

«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 

доктора економічних наук, професора Каховську Олену Володимирівну професором кафедри ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» 

26.  

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара, 

 

Д 08.051.03 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента Каховську Олену Володимирівну, 

спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Стеблянко Ірину Олегівну, завідувача кафедри 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» 

 

 

 

 

 

 

 

27.  
Житомирський 

національний 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Масловську Людмилу Цезарівну, 

спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 
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агроекологічний 

університет, 

 

Д 14.083.02 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Зіновчука Віталія Володимировича, 

завідувача кафедри Житомирського національного агроекологічного університету, спеціальність 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

28.  

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу, 

Д 20.052.06 

1. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Полянську Аллу Степанівну, завідувача 

кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

29.  

Інститут агроекології і 

природокористування  

НААН України, 

 

Д 26.371.02 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата економічних наук Кипоренка Віктора 

Васильовича, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради доктора економічних наук, старшого 

наукового співробітника Шкуратова Олексія Івановича, заступника директора Інституту агроекології і 

природокористування НААН України, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

 

30.  

Інститут демографії та 

соціальних досліджень  

імені М. В. Птухи  

НАН України, 

 

Д 26.247.01 

1. Ввести до складу ради доктора наук з державного управління, старшого наукового співробітника Рингач 

Наталію Олександрівну, головного наукового співробітника відділу Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України, спеціальність 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика» 

31.  

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка, 

 

Д 35.051.01 

1. Прізвище, ім’я та по батькові вченого секретаря ради викласти у такій редакції: 

«Демчишак Назар Богданович» 

та вважати його професором кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, 

спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

32.  

Харківський національний 

технічний університет 

сільського господарства 

імені Петра Василенка, 

 

Д 64.832.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента Майданевича Петра Миколайовича, 

спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Мандич Олександру Валеріївну, доцента 

кафедри  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 

спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

33.  

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Гамалія Володимира Федоровича, спеціальність 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством»; 
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К 23.073.03 доктора економічних наук, професора Комарову Ольгу Альбертівну, спеціальність 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством»; 

кандидата економічних наук, доцента Фільштейн Людмилу Миколаївну, спеціальність 08.00.03 «Економіка 

та управління національним господарством». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора економічних наук, доцента Жовновач Руслану Іванівну, завідувача кафедри Центральноукраїнського 

національного технічного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством»; 

доктора економічних наук, професора Музиченка Анатолія Степановича, професора кафедри 

Центральноукраїнського національного технічного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством»; 

кандидата економічних наук, доцента Фрунзу Світлану Анатоліївну, доцента кафедри 

Центральноукраїнського національного технічного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

34.  

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 

  

К 27.053.05 

1. Звільнити від обов’язків заступника голови ради та залишити членом ради доктора філософських наук, 

професора Полисаєва Олександра Павловича, професора кафедри ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та 

філософія історії». 

2.  Призначити заступником головою ради члена ради, доктора філософських наук, професора Стадника 

Миколу Миколайовича, професора кафедри ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» 

35.  

Львівський національний 

університет імені  

Івана Франка, 

 

Д 35.051.02 

1. Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Сичивицю Олега Михайловича, 

спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». 

2. Ввести до складу ради доктора філософських наук, доцента Сафонік Лідію Миколаївну, доцента кафедри 

Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та 

філософія історії» 

36.  

Національний педагогічний 

університет  імені  

М. П. Драгоманова, 

 

Д 26.053.16 

1. Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Покася Віталія Петровича, спеціальність 

09.00.10 «Філософія освіти». 

2. Ввести до складу ради доктора філософських наук, доцента Терепищого Сергія Олександровича, 

професора кафедри Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, спеціальність 

09.00.10 «Філософія освіти» 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

37.  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

 

К 26.133.08 

1. Вивести зі складу ради кандидата філологічних наук Катернюк Вікторію Вікторівну, спеціальність 

10.02.15 «Загальне мовознавство» 
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38.  

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича, 

 

К 76.051.11 

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Нямцу Анатолія Євгеновича, спеціальність 

10.01.06 «Теорія літератури». 

2. Ввести до складу ради кандидата філологічних наук Дзика Романа Анатолійовича, асистента кафедри 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури» 

 

39.  

Херсонський державний 

університет, 

 

К 67.051.05 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та залишити у складі ради доктора філологічних наук, 

Волкову Світлану Володимирівну, спеціальність 10.02.04 «Германські мови». 

2.Призначити заступником голови ради члена ради, доктора філологічних наук, професора Романову 

Наталю Василівну, спеціальність 10.02.04 «Германські мови». 

3. Ввести до складу ради доктора філологічних наук, професор Олексенка Володимира Павловича, декана 

факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, спеціальність 10.02.04 

«Германські мови» 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

40.  

Інститут географії НАН 

України, 

 

Д 26.163.01  

1. Вивести зі складу ради: 

вченого секретаря ради, кандидата географічних наук, старшого наукового співробітника Мозгового 

Артема Анатолійовича, спеціальність 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»; 

доктора географічних наук, професора Пархоменко Галину Орестівну, спеціальність 11.00.12 «Географічна 

картографія». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора географічних наук, старшого наукового співробітника Маруняк Євгенію Олександрівну, ученого 

секретаря Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.12 «Географічна картографія»; 

кандидата географічних наук та призначити вченим секретарем ради Западнюк Світлану Олександрівну, 

старшого наукового співробітника Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.02 «Економічна та 

соціальна географія» 

  

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

41.  

ВНЗ «Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», 

 

Д 26.142.02 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, доцента Матвєєва Петра Сергійовича, спеціальність 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Муравйова Кирила Володимировича, професора кафедри ВНЗ 

«Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, професора Снігерьова Олександра Петровича, головного наукового співробітника 

Харківського науково-дослідного інституту ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

42.  
ВНЗ «Міжрегіональна 

академія управління 

1. Увільнити від обов’язків голови ради та залишити у складі ради доктора юридичних наук, професора 

Матвєєва Петра Сергійовича, спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». 
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персоналом», 

 

К 26.142.01 

2. Увільнити від обов’язків заступника голови та призначити головою ради члена ради, доктора юридичних 

наук, професора Труша Ігоря Валентиновича, спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора юридичних наук, професора Юлдашева 

Олексія Хашимовича, спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». 

4. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та залишити у складі ради кандидата юридичних наук, 

доцента Віхрову Ірину Олександрівну, спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право». 

5. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата юридичних наук, доцента 

Хатнюк Наталію Сергіївну, професора кафедри ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», 

спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».  

6. Вивести зі складу ради: 

доктора юридичних наук, професора Віхрова Олександра Петровича, спеціальність 12.00.04 «Господарське 

право, господарсько-процесуальне право»; 

 доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Мовчана Анатолія Васильовича, спеціальність 

12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». 

7. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Муравйова Кирила Володимировича, професора кафедри ВНЗ 

«Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.04 «Господарське право, 

господарсько-процесуальне право»; 

доктора юридичних наук Шубу Бориса Володимировича, професора кафедри Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право» 

43.  

ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені  

Вадима Гетьмана», 

 

К 26.006.09 

1. Увільнити від обов’язків голови ради та вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора 

Солдатенко Оксану Володимирівну, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора юридичних наук, професора Печуляка Віталія Петровича, 

спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

3. Вивести зі складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Мацелик Тетяну Олександрівну, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, професора Поповича Володимира Михайловича, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Семчик Ольгу Олександрівну, спеціальність 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

4. Ввести до складу ради: 

 доктора політичних наук, професора Невмержицького Євгена Васильовича, професора кафедри ДВНЗ 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Свиридюк Наталію Петрівну, заступника начальника управління МВС 

України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

кандидата юридичних наук, доцента Чорну Вікторію Григорівну, доцента кафедри Національної академії 

внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

44.  

ПВНЗ Університет  

Короля Данила, 

 

Д 20.149.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Скоморовського Віталія Богдановича, спеціальність 12.00.01 «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень»; 

доктора юридичних наук, професора Рябошапка Леоніда Івановича, спеціальність 12.00.01 «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора історичних наук, доцента Гуменюк Тетяну Іванівну, завідувача кафедри  ПВНЗ Університету 

Короля Данила, спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень»; 

доктора юридичних наук, доцента Хрімлі Олександра Геннадійовича, професора кафедри ПВНЗ 

Університету Короля Данила, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». 

3. Визнати члена ради, доктора юридичних наук, доцента Луцького Андрія Івановича фахівцем за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 

45.  

Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького 

НАН України, 

 

Д 26.236.02 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Шевченко Ярославну Миколаївну, 

спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Отраднову Олесю Олександрівну, заступника 

декана юридичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 

46.  

Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького 

НАН України, 

 

Д 26.236.03 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Шаповала Володимира Михайловича, 

спеціальність 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Мяловицьку Ніну Анатоліївну, професора 

кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02 

«Конституційне право; муніципальне право» 

47.  

Інститут законодавства 

Верховної Ради України, 

 

Д 26.867.01 

1. Вивести зі складу ради: 

 доктора юридичних наук, професора Волошина Юрія Олексійовича, спеціальність 12.00.11 «Міжнародне 

право»; 

доктора філософських наук, професора Мотренка Тимофія Валентиновича, спеціальність 12.00.01 «Теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень». 

2. Ввести до складу ради: 
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доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Коцюбу Руслану Олександрівну, головного 

наукового співробітника Інституту законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02 

«Конституційне право; муніципальне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Тєлькінєну Тетяну Ейнівну, наукового співробітника Інституту 

законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень». 

3. Вважати:  

голову ради, доктора юридичних наук, професора Копиленка Олександра Любимовича фахівцем зі 

спеціальності 12.00.11 «Міжнародне право»; 

члена ради, доктора юридичних наук, професора Приходько Христину Вікторівну фахівцем зі спеціальності 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 

48.  

Київський національний 

університет імені  

Тараса Шевченка, 

 

Д 26.001.04 

 

 

1. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, професора Гетманцева Данила Олександровича, професора кафедри Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Совгирю Ольгу Володимирівну, професора кафедри Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02 «Конституційне право; 

муніципальне право»; 

доктора юридичних наук, професора Діхтієвського Петра Васильовича, професора кафедри Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Дзейко Жанну Олександрівну, професора кафедри Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» 

49.  

Класичний приватний 

університет, 

 

К 17.127.09 

1.  Вивести зі складу ради доктора юридичних наук Ворону Дмитра Миколайовича, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Проневича Олексія Станіславовича, 

головного наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

50.  

Національна академія 

внутрішніх справ  

МВС України, 

 

Д 26.007.01 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та вивести зі складу ради доктора юридичних наук, 

професора Вовк Вікторію Миколаївну, спеціальність 12.00.12 «Філософія права». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора юридичних наук, доцента Андреєва Дмитра 

Володимировича, спеціальність 12.00.12 «Філософія права». 

3. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Тімуш Ірину Сергіївну, спеціальність 

12.00.12 «Філософія права». 

4. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Бурлаку Ольгу Станіславівну, професора кафедри Національної академії 
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внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.12 «Філософія права»; 

доктора юридичних наук, професора Колба Олександра Григоровича, професора кафедри Національної 

академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність  19.00.06 «Юридична психологія» (юридичні науки). 

5. Вважати члена ради, доктора юридичних наук, професора Тихомирова Олександра Деонисовича 

фахівцем зі спеціальності 12.00.12 «Філософія права» 

51.  

Національний юридичний 

університет імені  

Ярослава Мудрого, 

 

Д 64.086.02 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Спасибо-Фатєєву Інну Валентинівну, 

спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Задихайла Дмитра Вітольдовича, завідувача 

кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03 «Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 

52.  

Університет державної 

фіскальної служби України, 

 

Д 27.855.02 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора юридичних наук, професора Солдатенко Оксану Володимирівну, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, професора Суббота Анатолія Івановича, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, професора Криницького Ігоря Євгеновича, спеціальність 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» ; 

доктора юридичних наук, професора Нижник Ніну Романівну, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, доцента Аністратенко Юлію Ігорівну, професора кафедри Університету 

державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Бригінця Олександра Олексійовича, професора кафедри  Університету 

державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Боднарчука Олега Григоровича, професора кафедри Університету 

державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, доцента Познякова Спартака Петровича, професора кафедри Університету 

державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» 

53.  

Харківський національний 

університет 

 ім. В. Н. Каразіна, 

 

Д 64.051.28 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Чернадчука Віктора Дмитровича, 

спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Старинського Миколу Володимировича, 

доцента кафедри Сумського державного університету, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» 
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54.  

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ МВС України, 

 

Д 64.700.02 

1. Увільнити:  

від обов’язків голови ради та залишити у складі ради доктора юридичних наук, професора Мельника 

Костянтина Юрійовича, спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»; 

від обов’язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата юридичних наук, доцента 

Коваленка Костянтина Вікторовича, спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». 

2. Ввести до складу ради та призначити головою ради доктора юридичних наук, доцента Бурдіна Михайла 

Юрійовича, проректора Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, 

спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». 

3. Ввести до складу ради та призначити заступником голови ради доктора юридичних наук, старшого 

наукового співробітника Могілевського Леоніда Володимировича, вченого секретаря секретаріату вченої ради 

Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення». 

4. Призначити вченим секретарем ради члена ради, доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітник Подорожнього Євгена Юрійовича, спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення». 

5. Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, професора Обушенка Олександра Миколайовича, заступника командира полка 

спеціального призначення «Дніпро-1» ГУНП України у Дніпропетровській області; 

доктора юридичних наук, професора Россіхіна Василя Васильовича, проректора Харківського 

національного університету радіоелектроніки, спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

55.  

Глухівський національний 

педагогічний університет 

імені Олександра 

Довженка,  

 

Д 56.146.01 

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Семеног Олену Миколаївну, спеціальність 

13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти» 

2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Іщенко Людмилу Валентинівну, завідувача 

кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, спеціальність 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти» 

56.  

Державний заклад 

«Луганський національний 

університет імені  

Тараса Шевченка»,  

 

Д 29.053.01 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та залишити у складі ради доктора педагогічних наук, 

професора Панченко Любов Феліксівну, спеціальність 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора педагогічних наук, професора Караман Олену 

Леонідівну, спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка» 

3. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, доцента Романа Сергія Володимировича, 

спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

4. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Шехавцову Світлану Олександрівну, 

завідувача кафедри Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
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спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

57.  

Державний заклад 

«Луганський національний 

університет імені  

Тараса Шевченка»,  

 

Д 29.053.03 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та залишити у складі ради доктора педагогічних наук, 

професора Караман Олену Леонідівну, спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора педагогічних наук, професора Сташевську 

Інну Олегівну, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». 

3. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, доцента Романа Сергія Володимировича, 

спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання». 

4. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Шехавцову Світлану Олександрівну, 

завідувача кафедри романо-германської філології Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання» 

58.  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет менеджменту 

освіти»,  

 

Д 26.455.03  

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, доцента Зданевич Ларису Володимирівну, 

спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

59.  

Інститут професійно-

технічної освіти  

НАПН України,  

 

Д 26.458.01 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, 

професора Артюшину Марину Віталіївну, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника Романову Ганну Миколаївну, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

3. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Петренко Ларису 

Михайлівну, провідного наукового співробітника лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

60.  

Національний авіаційний 

університет,  

 

Д 26.062.15 

1. Ввести до складу ради:  

доктора педагогічних наук, доцента Арістову Наталію Олександрівну, завідувача кафедри Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»;  

доктора педагогічних наук, професора Рідей Наталію Михайлівну, професора кафедри Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» 

61.  

Рівненський державний 

гуманітарний університет,                

 

Д 47.053.01 

1. Вивести зі складу ради:  

 доктора педагогічних наук, професора Войтовича Ігоря Станіславовича, спеціальність 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти»;  

доктора педагогічних наук, професора Горбатюка Романа Михайловича, спеціальність 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти».  

2. Ввести до складу ради:  

 доктора педагогічних наук, професора Мединського Сергія Володимировича, професора кафедри 
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Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, спеціальність 13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти»; 

 доктора педагогічних наук, професора Пелех Людмилу Романівну, завідувача кафедри Рівненського 

державного гуманітарного університету, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»;  

доктора педагогічних наук, професора Федяєву Валентину Леонідівну, професора кафедри Херсонського 

державного університету, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 

3. Вважати члена ради, доктора педагогічних наук, професора Потапчук Тетяну Володимирівну 

професором кафедри Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

62.  

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка,  

 

Д 55.053.01 

1. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, професора Лянного Юрія Олеговича, ректора 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти» 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

63.  

ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені  

І. Я. Горбачевського  

МОЗ України», 

 

К 58.601.04 

1. Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Гонського Ярослава Івановича, спеціальність 

03.00.04 «Біохімія». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Денефіль Ольгу Володимирівну, професора 

кафедри ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 

спеціальність 03.00.04 «Біохімія» 

64.  

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

 

Д 61.051.06 

1. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Рогача Івана Михайловича, завідувача 

кафедри, спеціальність 14.01.02 «Внутрішні хвороби» 

65.  

Донецький національний 

медичний університет  

МОЗ України, 

 

Д 11.600.04 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора медичних наук, доцента Бобришева Костянтина Анатолійовича, спеціальність 14.01.12 

«Ревматологія»; 

доктора медичних наук, професора Сокрута Валерія Миколайовича, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія»; 

доктора медичних наук, професора Боєнка Сергія Костянтиновича, спеціальність 14.01.22 «Стоматологія». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора медичних наук, доцента Такташова Гемадія Саїтовича, завідувача кафедри Донецького 

національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія»; 

доктора медичних наук, професора Хрипаченка Ігоря Анатолійовича, завідувача кафедри Донецького 

національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.22 «Стоматологія» ; 

доктора медичних наук, доцента Чернишову Ольгу Євгенівну, проректора з науково-педагогічної роботи 
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Донецького національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія» 

66.  

ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну 

речовин ім.  

В. П. Комісаренка  

НАМН України», 

 

Д 26.558.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора медичних наук, професора Боднара Петра Миколайовича, спеціальність 14.01.14«Ендокринологія» 

(медичні); 

доктора медичних наук, професора Зубкову Світлану Тихонівну, спеціальність 14.01.14«Ендокринологія» 

(медичні); 

2. Ввести до складу ради: 

доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Болгова Михайла Юрійовича, провідного 

наукового співробітника відділу ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України», спеціальність 14.01.14«Ендокринологія» (медичні); 

доктора медичних наук, професора Скрипник Надію Василівну, завідувача кафедри ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.14«Ендокринологія» 

(медичні) 

67.  

Інститут експериментальної 

патології, онкології і 

радіобіології ім.  

Р. Є. Кавецького  

НАН України, 

 

Д 26.155.01 

У наказі Міністерства освіти і науки України від 11.липня 2017 року № 996 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» в усіх 

випадках змінити назву наукової установи «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 

Р. Є. Кавецького НАМН України» на «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 

Кавецького НАН України». 

 

68.  

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 

МОЗ України, 

 

Д 26.613.06 

1. Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Приходько Вікторію Юріївну, спеціальність 

14.01.02 «Внутрішні хвороби». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, доцента Ткаченко Вікторію Іванівну, доцента кафедри 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 

14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина». 

3. Вважати члена ради, доктора медичних наук, професора Чернобрового Вячеслава Миколайовича 

фахівцем зі спеціальності 14.01.02 «Внутрішні хвороби» 

69.  

Національний медичний 

університет імені  

О. О. Богомольця  

МОЗ України, 

 

Д 26.003.06 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та залишити членом ради доктора медичних наук, 

доцента Ковальчука Олександра Івановича, спеціальність 14.03.01 «Нормальна анатомія». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата медичних наук, доцента 

Безштанька Миколу Аркадійовича, доцента кафедри Національного медичного університету імені                            

О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01 «Нормальна анатомія» 

 

70.  

Національний медичний 

університет імені  

О. О. Богомольця  

МОЗ України, 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора медичних наук, професора Дорофєєва Андрія Едуардовича, спеціальність 14.01.36 

«Гастроентерологія»; 

доктора медичних наук, професора Приходько Вікторію Юріївну, спеціальність 14.01.02 «Внутрішні 
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Д 26.003.08 

хвороби». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора медичних наук, доцента Руденко Юлію Володимирівну, доцента кафедри Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11 «Кардіологія»; 

доктора медичних наук, професора Шипуліна Вадима Петровича, директора Національного музею 

медицини України, спеціальність 14.01.02 «Внутрішні хвороби». 

3. Вважати:  

члена ради, доктора медичних наук, професора Мойсеєнко Валентину Олексіївну фахівцем зі спеціальності 

14.01.36 «Гастроентерологія»; 

члена ради, доктора медичних наук Кондратюка Віталія Євгеновича  фахівцем зі спеціальності 14.01.02 

«Внутрішні хвороби» 

71.  

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України, 

 

Д 64.609.05 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та залишити членом ради, доктора медичних наук, 

професора Нартова Павла Вікторовича, спеціальність 14.01.13 «Інфекційні хвороби». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора медичних наук, професора Тондія Леоніда 

Дмитровича, професора кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 

спеціальність 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»  

72.  

Вінницький національний 

медичний університет імені 

М. І. Пирогова  

МОЗ України, 

 

Д 05.600.04  

1. Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Зубаренка Олександра Всеволодовича, 

спеціальність 14.01.10 «Педіатрія». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Похилька Валерія Івановича, професора 

кафедри ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.10 

«Педіатрія» 

73.  

Донецький національний 

медичний університет  

МОЗ України, 

 

Д 11.600.04 

1. Увільнити від обов’язків голови ради та залишити членом ради доктора медичних наук, професора 

Думанського Юрія Васильовича, спеціальність 14.01.07 «Онкологія». 

2. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора медичних наук, 

професора Синяченка Олега Володимировича, завідувача кафедри Донецького національного медичного 

університету МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора медичних наук, професора Климовицького 

Володимира Гарійовича, директора науково-дослідного інституту Донецького національного медичного 

університету МОЗ України, спеціальність 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

74.  

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв Міністерства 

культури  України, 

 

Д 26.807.02 

1. Вивести зі складу ради доктора мистецтвознавства, професора Михайлову Раду Дмитрівну,   

спеціальність 26.00.01  «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство) 
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75.  

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв Міністерства 

культури  України,  

 

К 26.807.03 

1. Увільнити:  

від обов’язків голови ради та залишити членом ради доктора архітектури, професора Абизова Вадима 

Адільйовича, спеціальність 17.00.07  «Дизайн»; 

від обов’язків заступника голови ради та залишити членом ради доктора мистецтвознавства, професора 

Михайлову Раду Дмитрівну,  спеціальність 17.00.07  «Дизайн». 

2. Призначити:  

головою ради члена ради, доктора мистецтвознавства, професора Селівачова Михайла Романовича, 

спеціальність 17.00.07  «Дизайн»; 

заступником голови ради члена ради, доктора психологічних наук, доцента Костюченко Олену Вікторівну, 

спеціальність 17.00.07  «Дизайн» 

76.  

Національна музична 

академія України імені   

П. І. Чайковського, 

 

Д 26.005.02 

1. Вивести зі складу ради доктора мистецтвознавства, професора Троєльнікову Людмилу Олексіївну,  

спеціальність 26.00.01  «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство). 

2. Ввести до складу ради доктора культурології, доцента Яковлева Олександра Вікторовича, професора 

кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність 26.00.01  «Теорія та історія 

культури» (мистецтвознавство) 

ПСИХОЛОГІЧНІ  НАУКИ 

77.  

Національний педагогічний 

університет  імені  

М. П. Драгоманова, 

 

Д 26.053.10 

1. Вивести зі складу ради доктора психологічних наук, професора Бушая Ігоря Михайловича, 

спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 

2. Ввести до складу ради доктора психологічних наук, професора Грись Антоніну Михайлівну, 

професора кафедри Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, спеціальність 

19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 

78.  

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»,  

 

К 26.130.02  

1. Вивести зі складу ради кандидата психологічних наук Сороку Ірину Анатоліївну, спеціальність 

19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія». 

2.  Ввести до складу ради кандидата психологічних наук Абаніну Ганну Валентинівну, доцента кафедри 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», спеціальність 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 

психологія» 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

79.  

Львівський національний 

університет імені  

Івана Франка, 

 

Д 35.051.17 

1. Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Сичивицю Олега Михайловича, 

спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» 

2. Ввести до складу ради доктора соціологічних наук, професора Коваліско Наталію Володимирівну, 

професора кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01 «Теорія 

та історія політичної науки» 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

80.  

Інститут підготовки кадрів 

Державної служби 

зайнятості Міністерства 

соціальної політики 

1. Вивести зі складу ради кандидата наук з державного управління, доцента Фоміцьку Надію Василівну, 

спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». 

2. Ввести до складу ради кандидата наук з державного управління Мельник Яну Віталіївну, доцента 

кафедри Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, 
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України, 

 

К 11.05.12 

спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» 

81.  

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет, 

 

К 08.804.04 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Демчук Наталію Іванівну, спеціальність 

25.00.02 «Механізми державного управління». 

2. Ввести до складу ради доктора наук з державного управління, доцента Пугача Андрія Миколайовича, 

професора кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, спеціальність 

25.00.02 «Механізми державного управління». 

82.  

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України, 

 

Д 08.866.01 

1. Вивести зі складу ради доктора наук з державного управління, доцента Ворону Петра Васильовича, 

спеціальність 25.00.04 «Місцеве самоврядування» 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

83.  

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 

 

К 26.807.04 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора філологічних наук Холода Олександра 

Михайловича, спеціальність 26.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора філологічних наук, професора Гурбанську 

Антоніну Іванівну, професора кафедри Київського національного університету культури і мистецтв, 

спеціальність 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» 

 


