
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 

29.12.2014                                                                                              № 1528 

 

Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства  

щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 22 грудня 2014 року 

 

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента 

України від  25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

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, молоді та спорту 

України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  

Міністерстві  юстиції  України  02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та 

на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 22 грудня 

2014 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити:  

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається; 

спеціалізовану вчену раду Д 26.852.06 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова для проведення 

разового захисту дисертації Зернецької Алли Анатоліївни на здобуття 

наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 



10.02.02 «Російська мова» та 10.02.15 «Загальне мовознавство» у складі 

згідно з додатком 1; 

спеціалізовану вчену раду Д 26.004.16 Національного університету 

біоресурсів і природокористування України для проведення разового 

захисту дисертацій Бондара Олександра Григоровича та Піддубного 

Олексія Юрійовича  на здобуття наукового ступеня доктора 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»у складі згідно з 

додатком 2. 

 

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених 

відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3. 

 

3. Відмовити:  

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану 

вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в 

утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з 

додатком 4; 

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 

1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 02 листопада 

2012 р. за                № 1850/22162, у включенні друкованих періодичних 

видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до 

списку згідно з додатком 5. 

 

4. Змінити профіль:  

спеціалізованої вченої ради Д 64.052.09 Харківського  

національного  університету  радіоелектроніки, надавши раді право 

приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних  за спеціальностями 

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» та 05.12.13 « 

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» у складі згідно з 

додатком 6; 

спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 Національної академії 

внутрішніх справ МВС України, надавши раді право приймати до 

розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями 

12.00.12 «Філософія права» (юридичні науки) та 19.00.06 «Юридична 

психологія» (психологічні, юридичні науки) у складі згідно з додатком 7; 

спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 



надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 

13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» у складі згідно з 

додатком 8. 
 

5. Внести зміни:  

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового 

захисту дисертації згідно з додатком 9; 

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 10. 

 

6. Припинити повноваження: 

спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, утвореної відповідно до 

пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 

від 26 жовтня 2012 року № 1049 «Про затвердження рішень Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 26 жовтня 2012 року»; 

спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, утвореної 

відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту  України від 25 січня 2013 року № 54 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року»; 

спеціалізованої вченої ради К 65.357.01 Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН, утвореної відповідно до пункту 1 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2013 року  № 893 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 4 

липня 2013 року»; 

спеціалізованої вченої ради К 29.053.06 ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», утвореної відповідно 

до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 

2013 року  № 1411 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 10 жовтня 2013 року»; 

спеціалізованої вченої ради К 09.052.05 ДВНЗ «Криворізький 

національний університет, утвореної відповідно до пункту 1 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року  № 1609 

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 

21 листопада 2013 року»; 

спеціалізованої вченої ради Д 08.188.01 Інституту геотехнічної 

механіки ім. М. С. Полякова НАН України, утвореної відповідно до 

пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 



року № 153 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 14 лютого 

2014 року»; 

спеціалізованої вченої ради Д 08.188.02 Інституту геотехнічної 

механіки ім. М. С. Полякова НАН України, утвореної відповідно до 

пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 

року № 153 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 14 лютого 

2014 року»; 

спеціалізованої вченої ради К 41.113.01 Одеської державної 

академії технічного регулювання та якості, утвореної відповідно до 

пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2014 

року № 793 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 

2014 року». 

 

7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до 

Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно 

з додатком 11. 

 

8. Унести зміни до Переліку наукових фахових видань України:  

8.1 у зв’язку зі зміною виду видання, виключивши журнал 

«Інновації в стоматології. Инновации в стоматологии. Innovations in 

Stomatology» (Державна установа «Інститут стоматології Національної 

академії медичних наук України») (медичні науки) з Переліку 

(друкованих) наукових фахових видань України; 

 

8.2 у зв’язку зі зміною назви видання та найменування засновника 

стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 12. 

 

9. Затвердити паспорти наукових спеціальностей:  

08.00.06  «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища» (економічні науки) згідно з додатком 13; 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (економічні науки) згідно з 

додатком 14. 

 

10. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення 

діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) забезпечити 

внесення відповідних відміток у справи архіву. 

 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Гевка А. Є. 

 

Міністр                                                                    Сергій  КВІТ   



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

29.12.2014 № 1528 

 

Перелік  

спеціалізованих вчених рад 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

У ДВНЗ «Запорізький національний університет» спеціалізована вчена рада К 

17.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти» строком на один рік. 

 

У Київському національному лінгвістичному університеті спеціалізована вчена рада              

Д 26.054.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика навчання 

(германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (романські мови)» строком 

на два роки. 

 

У Рівненському державному гуманітарному університету спеціалізована вчена рада                  

К 47.053.01 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 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

строком на два роки. 

 

У ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: 

спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук 

за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.05 «Соціальна 

педагогіка» та 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» строком на два 

роки; 

спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук 

за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.06 «Теорія і 

методика управління освітою» та 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на два 

роки. 

 

У Херсонському державному університеті спеціалізована вчена рада К 67.051.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання (математика)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на 

два роки. 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

29.12.2014 № 1528 

 

Склад 

спеціалізованих вчених рад 

 

Херсонський державний університет 

К 67.051.02 

Голова ради:  

1. Львов Михайло Сергійович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання (математика)». 

Заступник голови:  

2. Шарко Валентина Дмитрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання (математика)». 

Вчений секретар:  

3. Денисенко Вероніка В’ячеславівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04. 

Члени ради:  

4. Андрієвський Борис Макійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04; 

5. Барбіна Єлизавета Сергіївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04; 

6. Заболотська Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04; 

7. Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, 

директор інституту, Бердянський державний педагогічний університет, 

спеціальність 13.00.04; 

8. Колгатін Олександр Геннадійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

спеціальність 13.00.04; 

9. Кравцов Геннадій Михайлович, к.ф.-.м.н., доцент, доцент кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04; 

10. Кузьменков Сергій Георгійович, к.ф.-м.н., доцент, Херсонський державний 

університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»; 

11. Одинцов Валентин Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання (математика)»; 

12. Осипова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, 

Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04; 

13. Песчаненко Володимир Сергійович, к.ф-.м.н., доцент, доцент кафедри, 
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