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Додаток 1 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України  
15.04.2021 № 420 

 
Зміни 

до складу спеціалізованих вчених рад 
 

№ 
з/п 

Назва установи, 
шифр спецради 

Суть змін 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

1.  

Інститут математики  
НАН України, 
Д 26.206.02 

1. Вивести зі складу ради: 
голову ради доктора фізико-математичних наук, професора Самойленка Анатолія Михайловича, 

спеціальність 01.01.02 «Диференціальні рівняння»; 
доктора фізико-математичних наук, професора Королюка Володимира Семеновича, спеціальність 

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика». 
2. Призначити головою ради члена ради, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАН 

України, професора Бойчука Олександра Андрійовича, завідувача лабораторії Інституту математики НАН 
України, спеціальність 01.01.02 «Диференціальні рівняння». 

3. Ввести до складу ради: 
доктора фізико-математичних наук, професора, Ткаченка Віктора Івановича, провідного наукового 

співробітника Інституту математики НАН України, спеціальність 01.01.02 «Диференціальні рівняння»; 
доктора фізико-математичних наук, професора, Герасименка Віктора Івановича, провідного наукового 

співробітника Інституту математики НАН України, спеціальність 01.01.05 «Теорія ймовірностей і 
математична статистика» 

2.  

Інститут хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка  
НАН України, 
Д 26.210.02 

1. Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Покровського Валерія 
Олександровича, спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла» (фізико-математичні науки). 

2. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника 
Семенцова Юрія Івановича, провідного наукового співробітника Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка 
НАН України, спеціальність 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»  (фізико-математичні науки)

ХІМІЧНІ НАУКИ 

3.  

Інститут хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка  
НАН України,  
Д 26.206.01 

1. Вивести зі складу ради: 
голову ради, доктора фізико-математичних наук, професора Покровського Валерія Олександровича, 

спеціальність 02.00.04 «Фізична хімія»; 
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доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника Вороніна Євгенія Пилиповича, спеціальність 
01.04.18 «Фізика і хімія поверхні». 

2. Ввести до складу ради: 
доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника Власову Наталію Миколаївну, провідного 

наукового співробітника Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, спеціальність 02.00.04 «Фізична хімія»; 
доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника Кулик Тетяну Володимирівну, завідувача 

лабораторії Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, спеціальність 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

4.  

Київський національний 
університет імені  
Тараса Шевченка, 
Д 26.001.42 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата геологічних наук, старшого наукового 
співробітника Бондар Ксенію Михайлівну, спеціальність 04.00.22 «Геофізика». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата фізико-математичних наук, 
доцента Тішаєва Івана Васильовича, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, спеціальність 04.00.05 «Геологічна інформатика».

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

5.  
Інститут технічної 
теплофізики НАН України, 
Д 26.224.01  

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Василенка Сергія Михайловича, 
спеціальність 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 

6.  

Національний університет 
«Львівська політехніка», 
Д 35.052.10 

1. Вивести зі складу ради: 
доктора технічних наук, професора Пелещишина Андрія Миколайовича, спеціальність 05.12.02 

«Телекомунікаційні системи та мережі»; 
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Самкова Олександра Всеволодовича, 

спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій». 
2. Ввести до складу ради: 
доктора технічних наук, доцента Кирика Мар’яна Івановича,  професора кафедри Національного 

університету «Львівська політехніка», спеціальність 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»; 
доктора технічних наук, професора Козловського Валерія Валерійовича, завідувача кафедри 

Національного авіаційного університету, спеціальність 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 
телекомунікацій» 

7.  

Інститут газу  
НАН України, 
Д 26.225.01 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Бондаренка 
Бориса Івановича, спеціальність 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, старшого наукового 
співробітника Жука Геннадія Віліоровича, в.о. директора Інституту газу НАН України, спеціальність 05.14.06 
«Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 

 

8.  ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія 

1. Вивести зі складу ради члена ради, доктора технічних наук, професора Бунько Тетяну Вікторівну, 
спеціальність 05.26.01 «Охорона праці».
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будівництва та 
архітектури», 
Д 08.085.01 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Налиська Миколу Миколайовича, професора 
кафедри ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність 05.26.01 
«Охорона праці» 

9.  

Національний авіаційний 
університет, 
К 26.062.12 

1. Увільнити:  
від обов’язків голови ради і залишити членом ради доктора технічних наук, професора Бєлятинського 

Андрія Олександровича, спеціальність 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»; 
від обов’язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора технічних наук, професора 

Першакова Валерія Миколайовича, спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції та споруди». 
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Дорошенка 

Юрія Олександровича, спеціальність 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми». 
4. Вивести зі складу ради кандидата технічних наук, професора Коваля Петра Миколайовича, 

спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції та споруди» 

10. 
Інститут технічної 
теплофізики  НАН України,  
Д 26.224.01 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Василенка Сергія Михайловича, 
спеціальність 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 

11. 

ННЦ «Інститут метрології» 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі 
України,  
Д 64.827.01 

1. Ввести до складу ради: 
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Склярова Володимира Васильовича, ученого 

секретаря – директора ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
спеціальність 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»; 

доктора фізико-математичних наук, старшого дослідника Зуба Станіслава Сергійовича, в.о. провідного 
наукового співробітника ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України , 
спеціальність 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» 

12. 

ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет», 
Д 08.078.02 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Півоварова 
Олександра Андрійовича, спеціальність 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин». 

2. Ввести до складу ради доктора хімічних наук, професора Ніколенка Миколу Васильовича, завідувача 
кафедри ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01 
«Технологія неорганічних речовин». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Сухого 
Костянтина Михайловича, ректора ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 
спеціальність 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

13. 

Український ордена «Знак 
Пошани» науково-
дослідний інститут 
лісового господарства та 
агролісомеліорації  
ім. Г. М. Висоцького, 

1. Призначити вченим секретарем ради члена ради, кандидата сільськогосподарських наук, старшого 
наукового співробітника Торосову Лілію Олександрівну, старшого наукового співробітника лабораторії 
Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, спеціальність 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» 
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К 64.828.01 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

14. 

Вінницький національний 
аграрний університет, 
Д 05.854.03 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Федорова Миколу Миколайовича, 
спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Гончарук Інну Вікторівну, доцента кафедри 
Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством». 

3. Вважати члена ради, доктора економічних наук, професора Шпикуляка Олександра Григоровича за 
місцем роботи завідувачем відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством»

15. 

Дніпровський державний 
аграрно-економічний 
університет, 
Д 08.804.01 

1. Вивести зі складу ради: 
заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Катан Людмилу Ігорівну, спеціальність 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 
доктора економічних наук професора Демчук Наталію Іванівну, спеціальність 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 
2. Ввести до складу ради: 
доктора економічних наук, доцента Добровольську Олену Володимирівну, в.о. завідувача кафедри 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, спеціальність 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 

доктора економічних наук, доцента Качулу Світлану Валентинівну, професора кафедри Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Гончаренко 
Оксану Володимирівну, професора кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

16. 

Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет, 
Д 71.831.02 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Волощук 
Катерину Богданівну, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». 

2. Ввести до складу ради та призначити заступником голови ради доктора економічних наук, доцента 
Корженівську Наталію Леонідівну, доцента кафедри Подільського державного аграрно-технічного 
університету, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)»

17. 

Національна академія 
статистики, обліку та 
аудиту, 
Д 26.870.01 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента Мельничук Наталію Юріївну, спеціальність 
08.00.10 «Статистика» 
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18. 

Харківський національний 
економічний університет 
імені Семена Кузнеця, 
Д 64.055.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Вовк Вікторію Яківну, спеціальність 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

19. 

Університет державної 
фіскальної служби України 
Міністерства фінансів 
України, 
Д 27.855.01 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора економічних наук, професора Пашка Павла 
Володимировича, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора економічних наук, професора Шевчука Олега 
Анатолійовича, першого проректора з навчально-методичної та виховної роботи Університету державної 
фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

3. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Шевчука Сергія Васильовича, директора 
Навчально-наукового інституту Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством» 

20. 

Університет митної справи 
та фінансів, 
Д 08.893.01 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора економічних наук, професора Козьменка Сергія 
Миколайовича, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». 

2. Увільнити від обов’язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора економічних 
наук, професора Білозубенка Володимира Станіславовича, завідувача кафедри Університету митної справи та 
фінансів, спеціальність 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Баранник 
Лілію Борисівну, професора кафедри Університету митної справи та фінансів, спеціальність 08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит». 

4. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Паршину Олену Анатоліївну, професора 
кафедри Університету митної справи та фінансів, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

 
МЕДИЧНІ НАУКИ 

21. 

Національний університет 
охорони здоров'я України 
імені П. Л. Шупика, 
Д 26.613.06 

1. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Чухрієнко Неоніллу Дмитрівну, професора 
кафедри ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», спеціальність 14.01.38 «Загальна практика - 
сімейна медицина»  

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

22. 

Національна академія 
Служби безпеки України, 
СРД 26.706.02 

1. Вивести зі складу ради: 
заступника голови ради, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Фармагея 

Олександра Івановича, спеціальність 21.07.03 «Кадри органів та військ державної безпеки» (психологічні 
науки); 

доктора психологічних наук, професора Максименка Сергія Дмитровича, спеціальність 21.07.03 «Кадри 
органів та військ державної безпеки» (психологічні науки); 
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доктора наук з державного управління, професора Мусієнка Івана Івановича, спеціальність 21.07.01 
«Забезпечення державної безпеки України» (юридичні науки). 

2. Ввести до складу ради: 
доктора юридичних наук, доцента Черняка Андрія Миколайовича, ректора Національної академії Служби 

безпеки України, спеціальність 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» (юридичні науки); 
доктора юридичних наук, доцента Макаренко Наталію Костянтинівну, начальника управління СЗР 

України, спеціальність 21.07.03 «Кадри органів та військ державної безпеки» (психологічні науки); 
доктора педагогічних наук, доцента Артемова Володимира Юрійовича, першого проректора (з навчальної 

роботи) Національної академії Служби безпеки України, спеціальність 21.07.03 «Кадри органів та військ 
державної безпеки» (психологічні науки) та призначити його заступником голови ради 

 
 
 

 
Директор департаменту атестації  
кадрів вищої кваліфікації                                           Світлана КРИШТОФ 
 


