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Додаток 6 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України  

 13.03.2017 № 374 

Зміни 

до складу спеціалізованих вчених рад 

 

№ 

з/п 

Назва установи, 

шифр спецради 

Суть змін 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ  НАУКИ 

1.  

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича,  

 

К 76.051.02 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Ясинського Володимира Кириловича, спеціальність 01.05.02 

«Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Попова Михайла Михайловича, спеціальність 01.01.01 

«Математичний аналіз». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Літовченка Владислава Антоновича, професора кафедри 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02 «Диференціальні 

рівняння»; 

доктора фізико-математичних наук, доцента Нестеренка Василя Володимировича, доцента кафедри 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01 «Математичний 

аналіз». 

3. Вважати вченого секретаря ради, доктора фізико-математичних наук, професора Бігуна Ярослава 

Йосиповича  фахівцем за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

2.  

Інститут біології клітини 

НАН України, 

 

Д 35.246.01 

Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Дмитрука Костянтина 

Васильовича, старшого наукового співробітника відділу Інституту біології клітини, спеціальність 03.00.07 

«Мікробіологія» 

3.  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, 

 

Д 26.004.19 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Посудіна Юрія Івановича, спеціальність 

03.00.01 «Радіобіологія». 

2. Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Дерев’янко 

Людмилу Петрівну, завідувача кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, спеціальність 03.00.01 «Радіобіологія» 
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ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

4.  

Інститут геофізики ім.  

С. І. Субботіна  

НАН України, 

 

Д 26.200.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора геолого-мінералогічних наук, професора Кузьменка Едуарда Дмитровича, спеціальність 04.00.22 

«Геофізика» (геологічні науки); 

доктора фізико-математичних наук, професора Стародуба Юрія Петровича, спеціальність 04.00.22 

«Геофізика» (фізико-математичні науки). 

2. Ввести до складу ради: 

доктора фізико-математичних наук, професора Петровського Олександра Павловича, директора ТОВ 

«ДЕПРОІЛ ЛТД», спеціальність 04.00.22 «Геофізика» (фізико-математичні науки); 

доктора геологічних наук, доцента Лісного Георгія Дмитровича, начальника обчислювального центру ТОВ 

«Тутковський геофізика», спеціальність 04.00.22 «Геофізика» (геологічні науки) 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

5.  

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури, 

 

Д 26.056.08 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Гайдайчука Віктора Васильовича, 

спеціальність 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Білика Сергія Івановича, завідувача кафедри 

Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 05.05.02 «Машини для 

виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» 

6.  

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу, 

 

Д 20.052.05 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Волошкіну Олену Семенівну, спеціальність 

21.06.01 «Екологічна безпека». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Цибулю Сергія Дмитровича, директора ННІ 

Чернігівського національного технологічного університету, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» 

7.  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 

 

Д 26.002.05 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Юшко Віталія Ларионовича, спеціальність 

05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Виноградова Бориса Володимировича, в.о. 

завідувача кафедри ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.05.13 

«Машини та апарати хімічних виробництв» 

8.  

Державний університет 

телекомунікацій МОН 

України, 

 

Д 26.861.05 

1. Вивести зі складу ради: 

голову ради доктора технічних наук, професора Барабаша Олега Володимировича, спеціальність 05.13.06 

«Інформаційні технології»; 

доктора технічних наук, професора Тупкала Віталія Миколайовича, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні 

технології». 

2. Увільнити від обов’язків заступника голови ради і залишити у складі ради доктора технічних наук, 

професора Ільїна Олега Юрійовича, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». 
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3. Ввести до складу ради: 

і призначити головою ради доктора технічних наук, професора Вишнівського Віктора Вікторовича, 

професора кафедри Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні 

технології»; 

і призначити заступником голови ради доктора технічних наук, професора Онищенко Вікторію Валеріївну, 

завідувача кафедри Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні 

технології»; 

доктора технічних наук, професора Беркман Любов Наумівну, проректора з науково-педагогічної роботи 

Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології» 

9.  

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

 

Д 26.001.35 

1. Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Грищенка Олександра 

Юхимовича, спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». 

2. Ввести до складу ради і призначити вченим секретарем ради доктора фізико-математичних наук, 

професора Семенова Володимира Вікторовича професора кафедри Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» 

10.  

ННЦ «Інститут механізації 

та електрифікації 

сільського господарства» 

НААН України, 

 

Д 27.358.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора технічних наук, професора Шейченка Віктора Олександровича, спеціальність 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; 

доктора технічних наук, професора Тіщенка Леоніда Миколайовича, спеціальність 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора технічних наук, професора Корабельського Валерія Івановича, головного наукового співробітника 

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, спеціальність 05.05.11 

«Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; 

доктора технічних наук, члена-кореспондента НААН, професора Кюрчева Володимира Миколайовича, 

ректора Таврійського державного агротехнологічного університету, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва» 

11.  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 

 

Д 26.002.02 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Широчина Валерія Павловича, спеціальність 

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Терейковського Ігоря Анатолійовича, доцента 

кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» 

 

12.  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради і залишити у складі ради членом ради доктора 

технічних наук, професора Панкратову Наталію Дмитрівну, спеціальність 01.05.04 «Системний аналіз і теорія 

оптимальних рішень» 
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Сікорського», 

 

Д 26.002.03 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Романенка Віктора 

Демидовича, заступника директора з науково-педагогічної роботи ННК «Інститут прикладного системного 

аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», спеціальність 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» 

13.  

Тернопільський 

національний технічний 

університет імені Івана 

Пулюя, 

 

Д 58.052.02 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Єрмака Василя Петровича, спеціальність 

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

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

Миколу Ярославовича, доцента кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

3. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради і залишити у складі ради доктора технічних наук, 

доцента Поповича Павла Васильовича, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва» 

14.  

Державний університет 

телекомунікацій, 

 

Д 26.861.01 

1. Вивести зі складу ради: 

доктора технічних наук, професора Козловського Валерія Валерійовича, спеціальність 05.12.13 

«Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»; 

доктора фізико-математичних наук, професора Зуєва Володимира Олексійовича, спеціальність 05.12.20 

«Оптоелектронні системи».  

2. Ввести до складу ради: 

доктора технічних наук, професора Козелкова Сергія Вікторовича, директора ННІ Державного університету 

телекомунікацій, спеціальність 05.12.20 «Оптоелектронні системи»; 

доктора технічних наук, доцента Шульгу Олександра Васильовича, завідувача кафедри Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої 

та засоби телекомунікацій». 

3. Вважати: 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Дружиніна Володимира Анатолійовича 

фахівцем зі спеціальності 05.12.20 «Оптоелектронні системи»; 

доктора технічних наук професора Сайка Володимира Григоровича фахівцем зі спеціальності 05.12.20 

«Оптоелектронні системи»  

15.  

Вінницький національний 

аграрний університет, 

 

К 05.854.02 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради і залишити у складі ради кандидата технічних наук, 

доцента Шаргородського Сергія Анатолійовича, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва». 

2. Увільнити від обов’язків голови ради і залишити у складі ради доктора технічних наук, професора 

Паламарчука Ігоря Павловича, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв». 

3. Призначити головою ради заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Анісімова Віктора 

Федоровича, професора кафедри Вінницького національного аграрного університету, 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 
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4. Вивести зі складу ради: 

доктора біологічних наук, професора Власенка Володимира Васильовича, спеціальність 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; 

доктора технічних наук, професора Друкованого Михайла Федоровича, спеціальність 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; 

кандидата технічних наук, доцента Грушевського Сергія Миколайовича, спеціальність 05.18.12 «Процеси та 

обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»; 

кандидата технічних наук, доцента Кондратюка Дмитра Гнатовича, спеціальність 05.18.12 «Процеси та 

обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв». 

5. Ввести до складу ради: 

та призначити заступником голови ради доктора технічних наук, доцента Стадніка Миколу Івановича, 

професора кафедри Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 05.05.11 «Машини і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; 

доктора технічних наук, професора Булгакова Володимира Михайловича, професора кафедри Вінницького 

національного аграрного університету, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва»; 

та призначити вченим секретарем ради кандидата технічних наук Яновича Віталія Петровича, завідувача 

кафедри Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»  

16.  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, 

 

Д 26.004.06 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук Спиридонова Владислава Геннадійовича, 

спеціальність 03.00.20 «Біотехнологія». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Лопатька Костянтина Георгійовича, професора 

кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.20 

«Біотехнологія» 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

17.  

Харківська державна 

зооветеринарна академія, 

 

К 64.070.02 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Кандибу Віктора Миколайовича, 

спеціальність 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Хохлова Анатолія Михайловича, 

завідувача кафедри Харківської державної зооветеринарної академії, спеціальність 06.02.04 «Технологія 

виробництва продуктів тваринництва» 

18.  

ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний 

університет», 

 

Д 67.830.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Лавриненка Юрія 

Олександровича, спеціальність 06.01.09 «Рослинництво». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Балашову Галину Станіславівну, 

професора кафедри ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», спеціальність 06.01.09 

«Рослинництво» 
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19.  

Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет, 

 

К 14.083.01 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради , доктора сільськогосподарських наук, професор Смаглія 

Олександра Феодосійовича, спеціальність 03.00.16 «Екологія». 

2. Ввести до складу ради і призначити заступником голови ради доктора сільськогосподарських наук, 

доцента Борщенка Валерія Володимировича, доцента кафедри Житомирського національного агроекологічного 

університету, спеціальність 03.00.16 «Екологія» 

20.  

Інститут свинарства і 

агропромислового 

виробництва НААН, 

 

К 44.351.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Гуменного Володимира 

Дмитровича, спеціальність 06.02.01 «Розведення і селекція тварин». 

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

Ващенка Павла Анатолійовича, старшого наукового співробітника лабораторії Інституту свинарства і 

агропромислового виробництва, спеціальність 06.02.01 «Розведення і селекція тварин» 

21.  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, 

 

Д 26.004.04 

1. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, доцента Тонху Оксану Леонідівну, доцента 

кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.03 

«Агроґрунтознавство і агрофізика». 

2. Вважати члена ради, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, члена-

кореспондента НААН Величка Володимира Андрійовича, директором видавництва «Аграрна наука» НААН, 

спеціальність 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» 

22.  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, 

 

Д 26.004.21 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Крючкову Ларису 

Олексіївну, спеціальність 03.00.07 «Мікробіологія». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, доцента Тонху Оксану Леонідівну, доцента 

кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.07 

«Мікробіологія» 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

23.  

Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича  

НАН України та Інститут 

народознавства  

НАН України, 

 

Д 35.222.01 

1. Вивести зі складу ради доктора історичних наук, професора Войтовича Леонтія Вікторовича, 

спеціальність 07.00.01 «Історія України». 

2. Ввести до складу ради доктора історичних наук Голика Романа Йосиповича, наукового співробітника 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, спеціальність 07.00.01 «Історія України» 

 

24.  

Національна наукова 

сільськогосподарська 

бібліотека НААН України, 

 

Д 26.373.01 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора історичних наук, професора, Горбаня Юрія 

Андрійовича, спеціальність 07.00.07 «Історія науки й техніки». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора історичних наук, професора Бородай Ірину 

Сергіївну, в.о. заступника директора з наукової роботи Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН України, спеціальність 07.00.07 «Історія науки й техніки». 
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3. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Тарабріна Олександра 

Євгеновича, спеціальність 07.00.07 «Історія науки й техніки». 

4. Ввести до складу ради:  

доктора історичних наук, професора Клапчука Сергія Миколайовича, старшого наукового співробітника 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, спеціальність 07.00.07 «Історія науки 

й техніки»; 

доктора сільськогосподарських наук, професора Шелепова Володимира Івановича, головного наукового 

співробітника Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, спеціальність 07.00.07 

«Історія науки й техніки» 

25.  

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили, 

 

Д 38.053.02 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора історичних наук, професора Тригуба Петра Микитовича, 

спеціальність 07.00.01 «Історія України». 

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

наук, професора Котляра Юрія Вадимовича, спеціальність 07.00.01 «Історія України».  

3. Призначити заступником голови члена ради, доктора історичних наук, професора Шкляжа Йосифа 

Михайловича, спеціальність 07.00.02 «Всесвітня історія». 

4. Ввести до складу ради доктора історичних наук, професора Багмета Михайла Олександровича, 

професора кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили, спеціальність 07.00.01 

«Історія України» 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

26.  

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, 

 

Д 27.821.03 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Губенка Василя Івановича, спеціальність 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

2. Ввести до складу ради: 

доктора економічних наук, доцента Гринчук Юлію Сергіївну, доцента кафедри Білоцерківського 

національного аграрного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством»; 

доктора економічних наук, доцента Сокольську Тетяну Вікторівну, доцента кафедри Білоцерківського 

національного аграрного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством» 

27.  

ВНЗ «Національна 

академія управління», 

 

Д 26.889.01 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента Олешко Анну Анатоліївну, спеціальність 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Лук’янова Володимира Сергійовича, радника 

Міністра закордонних справ України,  спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством» 

 

28.  
ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені  

Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Паєнтко Тетяну Василівну, професора кафедри 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08 

«Гроші, фінанси і кредит» 
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Вадима Гетьмана», 

 

Д 26.006.04 

29.  

Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень НАН України, 

 

Д 41.177.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Лазареву Євгеніївну 

В’ячеславівну, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Лайка Олександра 

Івановича, старшого наукового співробітника відділу Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 

 

30.  

Маріупольський 

державний університет, 

 

К 12.093.03 

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

професора Чентукова Юрія Ілліча, спеціальність 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні 

відносини». 

2. Ввести до складу ради та призначити головою ради доктора економічних наук, професора Макогона Юрія 

Володимировича, професора кафедри Маріупольського державного університету, спеціальність 08.00.02 

«Світове господарство та міжнародні економічні відносини» 

31.  

Українська інженерно-

педагогічна академія, 

 

К 64.108.05 

1. Вивести зі складу ради кандидата економічних наук, доцента Сабліну Наталію Вікторівну, спеціальність 

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

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Ареф’єву Олену Володимирівну, декана 

Національного авіаційного університету, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» 

32.  

Чернігівський 

національний технічний 

університет, 

 

Д 79.051.04 

 Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Виговську Валентину Вікторівну, професора 

кафедри Чернігівського національного технологічного університету, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і 

кредит» 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

33.  

Київський національний  

університет імені Тараса 

Шевченка, 

 

Д 26.001.27 

 Ввести до складу ради доктора філософських наук, доцента Комаху Ларису Григорівну, заступника декана 

Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06 «Логіка» 

 

34.  

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна, 

 

Д 64.051.06 

1.  Вивести зі  складу ради вченого секретаря ради, кандидата політичних наук, доцента Петренка Дмитра 

Володимировича, спеціальність 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури». 

2. Ввести до складу ради і призначити вченим секретарем ради кандидата філософських наук Подольську 

Тетяну Василівну, доцента кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

35.  

Запорізький національний 

університет, 

 

К 17.051.02 

Ввести до складу ради доктора філологічних наук, доцента Домброван Тетяну Іванівну, професора 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.04 «Германські мови» 

36.  

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

 

Д 26.001.11 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради і залишити у складі ради членом ради доктора 

філологічних наук, професора Пилипенка Ростислава Євгеновича, професора Київського національного 

лінгвістичного університету, спеціальність 10.02.04 «Германські мови». 

2. Вважати члена ради, доктора філологічних наук, професора Корбозерову Ніну Миколаївну, професором 

Київського національного лінгвістичного університету,  спеціальність 10.02.05 «Романські мови». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора філологічних наук, професора Козловського 

Віктора Володимировича, спеціальність 10.02.04 «Германські мови» 

4. Вважати члена ради, доктора філологічних наук, професора Смущинську Ірину Вікторівну  фахівцем зі 

спеціальності 10.02.05 «Романські мови» 

 

37.  

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили, 

 

К 38.053.04 

 Ввести до складу ради кандидата філологічних наук Поліщук Ольгу Леонідівну, викладача 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури» 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

38.  

ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

«Україна», 

 

Д 26.139.01 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора юридичних наук,  професора Мурашина 

Олександра Геннадійовича,  спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора юридичних наук, професора Севрюкова 

Дениса Георгійовича, спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень». 

3. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Француза Анатолія Йосиповича, завідувача 

кафедри ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 12.00.01 

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

 

39.  

Державний науково-

дослідний інститут  

МВС України, 

 

Д 26.732.01 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Шопіну Ірину Миколаївну, спеціальність 

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

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Свиридюк Наталію Петрівну, заступника 

начальника відділу Міністерства внутрішніх справ України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» 
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40.  

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

 

К 61.051.07 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Бурбику Михайла Михайловича, 

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

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Олійника Олега 

Вікторовича, професора кафедри Київського національного торговельно-економічного університету, 

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

41.  

Івано-Франківський 

університет права імені 

Короля Данила Галицького, 

 

Д 20.149.01 

 

 

 

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

доцента Луцького Андрія Івановича, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право».  

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

Мирослава Івановича, першого проректора Івано-Франківський університет права імені Короля Данила 

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

3.  Вивести зі складу ради доктора економічних наук Мазур Ірину Мирославівну, спеціальність 12.00.01 

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

42.  

Науково-дослідний 

інститут публічного права, 

 

К 25.503.01 

Ввести до складу ради: 

доктора юридичних наук, професора Денисюка Станіслава Федоровича, провідного наукового 

співробітника Науково-дослідного інституту публічного права, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право»; 

доктора юридичних наук, професора Джафарову Олену В’ячеславівну, професора кафедри Харківського 

національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» 

43.  

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ МВС України,  

 

Д 64.700.03 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради і залишити у складі ради членом ради доктора 

юридичних наук, професора Житного Олександра Олександровича, спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право».  

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора юридичних наук, доцента Ященка Андрія 

Миколайовича, спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». 

3. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук Назаренка Дмитра Олександровича, спеціальність 

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». 

4. Ввести до складу ради доктора юридичних наук Веприцького Романа Сергійовича, професора кафедри 

Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.06 «Земельне 

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

44.  

Інститут педагогіки  

НАПН України,  

 

К 26.452.05 

Вивести зі складу ради:  

доктора педагогічних наук, професора Буринську Ніну Миколаївну, спеціальність 13.00.02 «Теорія та 

методика навчання (хімія)»;  

доктора географічних наук, професора Соссу Ростислава Івановича, спеціальність 13.00.02 «Теорія та 

методика навчання (географія)»   
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45.  

Інститут професійно-

технічної освіти  

НАПН України,               

 

Д 26.458.01 

1. Вивести зі складу ради:  

доктора педагогічних наук, професора Ягупова Василя Васильовича, спеціальність 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти»;  

доктора педагогічних наук, професора Свистун Валентину Іванівну, спеціальність 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти». 

2. Ввести до складу ради:  

доктора педагогічних наук, доцента Каленського Андрія Анатолійовича, старшого наукового співробітника 

лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»;  

доктора педагогічних наук, професора Лузана Петра Григоровича, головного наукового співробітника 

лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 

 

46.  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка,                           

 

Д 26.133.05 

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Малихіна Олександра Володимировича, 

спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 

2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, професора Хом’яка Івана Миколайовича, завідувача 

кафедри Національного університету «Острозька академія», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання (українська мова)»  

47.  

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля,  

 

Д 29.051.06 

1. Вивести зі складу ради:  

доктора педагогічних наук, професора Червонецького Володимира В’ячеславовича, спеціальність 13.00.07 

«Теорія і методика виховання»;  

доктора педагогічних наук, професора Євтуха Миколу Борисовича, спеціальність 13.00.01 «Загальна 

педагогіка та історія педагогіки».  

2. Ввести до складу ради:  

доктора філософських наук, професора Базалука Олега Олександровича, професора кафедри ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», спеціальність 13.00.07 

«Теорія і методика виховання»;  

доктора педагогічних наук, професора Філіпчука Георгія Георгійовича, члена відділення Національної 

академії педагогічних наук України, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»  

 

48.  

Хмельницький 

національний університет,  

 

Д 70.052.05 

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, доцента Каньковського Ігоря Євгеновича, 

спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Красильникову Ганну Володимирівну, 

доцента кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»  

49.  
Національний університет 

біоресурсів і 

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Лузана Петра Григоровича, спеціальність 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 
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природокористування 

України, 

 

Д 26.004.18 

 

2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Ковальчука Василя Івановича, заступника 

декана Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 «Теорія 

і методика професійної освіти» 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

50.  

ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія»  

МОЗ України та ДУ 

«Інститут гастроентерології 

НАМН України», 

 

Д 08.601.02 

1. Вивести зі складу ради голову ради доктора медичних наук, професора Дзяка Георгія Вікторовича, 

спеціальність 14.01.11 «Кардіологія». 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора медичних наук, професора Степанова Юрія Мироновича, 

директора ДУ «Інститут гастроентерології НАНМ України», спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія». 

3. Ввести до складу ради доктора медичних наук, доцента Ханюкова Олексія Олександровича, завідувача 

кафедри ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.11 «Кардіологія» 

51.  

ДУ «Інститут медицини 

праці НАМН України», 

 

Д 26.554.01 

1. Вивести зі складу ради голову ради доктора медичних наук, професора Кундієва Юрія Ілліча, 

спеціальність 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» (медичні науки). 

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

професора Трахтенберга Ісака Михайловича, спеціальність 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»(медичні 

науки). 

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

Володимира Івановича, спеціальність 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»(медичні науки) 

52.  

ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім.  

В. Я. Данилевського  

НАМН України», 

 

Д 64.564.01 

1. Вивести із складу ради доктора медичних наук, професора Білецьку Ольгу Михайлівну, спеціальність 

14.01.14«Ендокринологія». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Микитюк Мирославу Ростиславівну, доцента 

кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 

14.01.14«Ендокринологія» 

53.  

Запорізький державний 

медичний університет  

МОЗ України, 

 

Д 17.600.04 

1. Вивести із складу ради вченого секретаря ради, кандидата медичних наук Євсєєва Антона 

Володимировича, спеціальність 14.03.02 «Патологічна анатомія». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата медичних наук Іваненка Тараса 

Васильовича, старшого викладача кафедри Запорізького державного медичного університету МОЗ України, 

спеціальність 14.03.04 «Патологічна фізіологія»  

54.  

Національний медичний 

університет імені  

О. О. Богомольця  

МОЗ України, 

 

Д26.003.08 

1. Вивести із складу ради доктора медичних наук, професора Пєрєдєрія В’ячеслава Григоровича, 

спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Шкурбу Андрія Вікторовича, професора 

кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36 

«Гастроентерологія» 
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55.  

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 

МОЗ України, 

 

Д 26.613.06 

Вважати: 

члена ради, доктора медичних наук, професора Хіміон Людмилу Вікторівну фахівцем зі спеціальності 

14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина»; 

члена ради, доктора медичних наук, професора Шубу Неонілу Михайлівну фахівцем зі спеціальності 

14.01.02 «Внутрішні хвороби» 

56.  

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 

МОЗ України, 

 

Д 26.613.07 

Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Латишева Євгена Євгеновича, спеціальність 

14.02.03 «Соціальна медицина» 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 

57.  

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 

МОЗ України, 

 

Д 26.613.04 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради кандидата фармацевтичних наук, доцента Дроздову Анну 

Олександрівну, спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата фармацевтичних наук Малецьку 

Зоряну Володимирівну, завідувача сектору Національної медичної академії післядипломної освіти імені            

П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація» 

 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 

58.  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, 

 

Д 26.004.14 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата ветеринарних наук, доцента Журенко Олену 

Василівну, доцента кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

спеціальність 16.00.11 «Паразитологія». 

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

Семенко Олену Валентинівну, доцента кафедри Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, спеціальність 16.00.11 «Паразитологія» 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

59.  

Національна академія 

керівних кадрів культури і 

мистецтв Міністерства 

культури України, 

 

Д 26.850.01 

1.  Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та залишити у складі ради членом ради доктора 

історичних наук, професора Вєдєнєєва Дмитра Валерійовича, спеціальність 26.00.01  «Теорія та історія 

культури» (історичні науки). 

2. Ввести до складу ради і призначити вченим секретарем ради кандидата мистецтвознавства, доцента Зосім 

Ольгу Леонідівну, доцента кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури України, спеціальність 26.00.01  «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство) 
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

60.  

Інститут соціальної та 

політичної психології 

НАПН України, 

 

Д 26.457.01 

1. Вивести зі складу ради та увільнити від обов’язків вченого секретарем ради кандидата психологічних 

наук, старшого наукового співробітника Жадан Ірину Василівну, спеціальність 19.00.11 «Політична 

психологія». 

2. Ввести до склади ради та призначити вченим секретарем ради кандидата психологічних наук, доцента 

Коробку Ларису Миколаївну, завідувача лабораторії Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, спеціальність 19.00.05  «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» 

61.  

Київський  університет 

імені Бориса Грінченка, 

 

К 26.133.04 

1. Вивести зі складу ради доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Петрунько Ольгу 

Володимирівну, спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». 

2. Ввести до склади ради доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Макарчук 

Наталію Олексіївну, професора кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 

19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

62.  

Дипломатична академія 

України МЗС України, 

 

К 26.728.02 

1. Вивести зі складу ради вченого секретарем ради кандидата політичних наук де Вріс Іоланту-Анну 

Борисівну, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». 

2. Ввести до склади ради та призначити вченим секретарем ради кандидата політичних наук Вишневську-

Черкас Ірину Григорівну, другого секретаря Міністерства закордонних справ України, спеціальність 23.00.04 

«Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» 

 

63.  

Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького  

НАН України, 

 

Д 26.236.01 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Кривенко Лідію Тарасівну, спеціальність 

23.00.02 «Політичні інститути та процеси». 

2. Ввести до складу ради доктора політичних наук Мироненка Петра Володимировича, провідного 

наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 23.00.02 

«Політичні інститути та процеси» 

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

64.  

Класичний приватний 

університет, 

 

Д 17.127.06 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради доктора філологічних наук, професора Партика Зіновія 

Васильовича, спеціальність 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора наук із соціальних комунікацій, професора 

Пономаренко Людмилу Григорівну, спеціальність 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». 

3.Ввести до складу ради:  

доктора соціологічних наук, професора Катаєва Станіслава Львовича,  професора Класичного приватного 

університету, спеціальність 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»; 

доктора наук із соціальних комунікацій, професора Бутиріну Марію Валеріївну, завідувача кафедри  

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04 «Теорія та історія 

журналістики» 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

65.  

Класичний приватний 

університет, 

 

Д 17.127.03 

1. Вивести зі складу ради доктора наук з державного управління, професора Ільяшенко Вікторію 

Анатоліївну, спеціальність 25.00.04 «Місцеве самоврядування». 

2. Ввести до складу ради доктора наук з державного управління, доцента Боклаг Валентину Андріївну, 

професора кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 25.00.04 «Місцеве самоврядування» 

66.  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

 

Д 26.810.02 

1. Вивести зі складу ради:  

голову ради, доктора наук з державного управління, професора Попка Андрія Андрійовича, спеціальність 

25.00.02 «Механізми державного управління»; 

вченого секретаря ради, кандидата наук з державного управління Мельник Людмилу Анатоліївну, 

спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління». 

2. Ввести до складу ради та призначити головою ради доктора наук з державного управління, професора 

Розпутенка Івана Васильовича, професора кафедри Національної академії державного управління при 

Президентові України, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління». 

3. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата наук з державного управління 

Москаленко Світлану Олексіївну, начальника відділу Національної академії державного управління при 

Президентові України, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління» 

 
 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                                                                                                                                     А. Г. Шевцов 
 


