
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   

 

м. Київ 

 
16.07.2018                                                                                               № 775 

 

 

 

 

Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства  

щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 5 липня 2018 року 

 

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану 

вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення 

про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  

України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  

юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за                           

№ 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від                 

5 липня 2018 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити:  

 

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1; 
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2) спеціалізовану вчену раду Д 26.364.01 Інституту рибного 

господарства НААН для проведення разового захисту дисертації Лобойка 

Юрія Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогоспо-

дарських наук за спеціальністю 06.02.03 «Рибництво», затвердивши її у складі 

згідно з додатком 2. 

 

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до 

пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3. 

 

3. Відмовити:  

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради в Одеському 

державному екологічному університеті за спеціальностями 11.00.08 

«Океанологія» та 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів» у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.2, 

2.6 і 2.9 розділу ІІ Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 

2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 

2011 р. за № 1170/19908; 

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.02 

«Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у зв’язку з 

порушенням вимог пунктів 2.6, 2.7 і 2.9 розділу ІІ Положення про 

спеціалізовану вчену; 

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради у ПАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю 23.00.02 

«Політичні інститути та процеси» у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.6 і 

2.7 розділу ІІ Положення про спеціалізовану вчену раду, а також у зв’язку з 

достатньою мережею спеціалізованих вчених рад в Україні за цією 

спеціальністю.  

 

4. Внести зміни:  

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту 

дисертацій згідно з додатком 4; 

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5; 

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатком 6. 
 

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 7. 
 

6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 

переліку згідно з додатком 8. 

 

7. Унести зміни:  

1) до наказу 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»: 
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у додатку 1 в частині утворення спеціалізованої вченої ради Д 41.086.02 

Національного університету «Одеська юридична академія» букву і цифри              

«Д 41.086.02» замінити буквою і цифрами «К 41.086.02», а слова «доктора 

(кандидата) політичних наук» замінити словами «кандидата політичних 

наук»; 

 

у додатку 2 в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради    

Д 41.086.02 Національного університету «Одеська юридична академія» букву і 

цифри «Д 41.086.02» замінити буквою і цифрами «К 41.086.02»; 

 

2) до додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від                     

24 травня 2018 року № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня               

2018 року» в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради                

Д 35.052.10 Національного університету «Львівська політехніка», виклавши 

пункт 5 у такій редакції: 

«5. Бондарєв Андрій Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, 

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.12.13;». 

 

8. Вважати спеціалізовані вчені ради Д 08.080.01, Д 08.080.02,                     

Д 08.080.03, Д 08.080.04, Д 08.080.06, Д 08.080.07 і К 08.080.08 ДВНЗ 

«Національний гірничий університет» спеціалізованими вченими радами                   

Д 08.080.01, Д 08.080.02, Д 08.080.03, Д 08.080.04, Д 08.080.06, Д 08.080.07 і            

К 08.080.08 Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від             

20 грудня 2017 року № 1636 «Щодо перейменування Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» та від 29 березня 

2018 року № 294 «Про затвердження Статуту Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». 

 

9. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.)  забезпечити внесення відповідних відміток у справи 

архіву. 
 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Рашкевича Ю. М. 

 

 

 

Міністр                                                                                              Л. М. Гриневич 
 

 


