
 
Додаток 1 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
07.11.2018  № 1218 

 
Перелік 

спеціалізованих вчених рад 
 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада Д 64.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.08 
«Фізика плазми» та 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій» строком 
до 31 грудня 2020 року. 

 
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена 

рада Д 26.001.42 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук за 
спеціальностями 04.00.05 «Геологічна інформатика» (геологічні та фізико-математичні) та 
04.00.22 «Геофізика» (геологічні науки) строком до 31 грудня 2020 року. 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
У Центральноукраїнському національному технічному університеті спеціалізована вчена 

рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і 
засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
У Національному університеті водного господарства та природокористування 

спеціалізована вчена рада К 47.104.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 
спеціальностями 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» та 03.00.16 «Екологія» строком         
до 31 грудня 2020 року. 

 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
У Житомирському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада    

Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком              
до 31 грудня 2020 року. 

 
У Київському національному торговельно-економічний університеті спеціалізована 

вчена рада К 26.055.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.02 «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
У Національному університеті водного господарства та природокористування 

спеціалізована вчена рада Д 47.104.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 
спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 
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«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком              
до 31 грудня 2020 року. 

 
У ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 
спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком              
до 31 грудня 2020 року. 

 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
У Бердянському державному педагогічному університеті спеціалізована вчена рада         

К 18.092.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська 
література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» строком до 31 грудня 2020 року. 

  
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
В Одеському державному екологічному університеті спеціалізована вчена рада              

Д 41.090.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.07 
«Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», 11.00.08 «Океанологія» та 11.00.09 «Метеорологія, 
кліматологія, агрометеорологія» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
У Донецькому юридичному інституті МВС України спеціалізована вчена рада              

К 11.737.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 «Господарське 
право, господарсько-процесуальне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
У Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

спеціалізована вчена рада К 26.004.16 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» та 12.00.07 
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 
2020 року. 

 
У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз              

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України спеціалізована вчена рада              
К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 
2020 року. 

 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
У ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» спеціалізована вчена рада 

К 09.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна 
педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.09 «Теорія навчання» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
У Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука спеціалізована вчена рада К 26.897.01 з правом прийняття до розгляду та 
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проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» строком до 31 грудня              
2020 року. 

 
МЕДИЧНІ НАУКИ 
У ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» 

спеціалізована вчена рада Д 64.618.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за 
спеціальностями 14.03.08 «Імунологія та алергологія» та 03.00.07 «Мікробіологія» строком              
до 31 грудня 2020 року. 

 
У ДУ «Інститут нефрології НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.565.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.37 «Нефрологія» строком              
до 31 грудня 2020 року. 

 
У ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова»     

НАМН України  спеціалізована вчена рада Д 26.561.01 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних 
наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.08 «Трансплантологія та штучні органи» 
строком до 31 грудня 2020 року. 

 
У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика              

МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.613.01 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних 
наук за спеціальністю 14.01.15 «Нервові хвороби» строком до 31 грудня 2020 року. 

 
У Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України 

спеціалізована вчена рада Д 26.003.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за 
спеціальностями 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» та 03.00.07 «Мікробіологія» 
строком до 31 грудня 2020 року. 

 
 
 

 
 
Директор департаменту  
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                   А. Г. Шевцов 


