
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 
04.03.2020                                                                                              № 387 

 
 
 
Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства  
щодо діяльності спеціалізованих  
вчених рад від 26 лютого 2020 року 
та внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 28 грудня  2019 року № 1643 

 
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, та на підставі рішення 
Атестаційної колегії Міністерства від  26 лютого 2020 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Утворити:  
1) спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій з галузей науки та за науковими 
спеціальностями на термін до 31 грудня 2020 року у складі згідно з            
додатком 1; 
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2) спеціалізовану вчену раду Д 35.852.19 Інституту українознавства            
ім. І. Крип’якевича НАН України для проведення разового захисту дисертації 
Ткачука Андрія Павловича на здобуття наукового ступеня доктора історичних 
наук  за спеціальністю 20.02.22 «Військова історія»; 

 
3) спеціалізовану вчену раду СРД 26.852.20 Науково-дослідного 

інституту Головного управління розвідки Міністерства оборони України для 
проведення разового захисту дисертацій Мокляка Сергія Петровича на 
здобуття наукового ступеня доктора політичних наук та Крисяка Павла 
Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»;  

 
4) спеціалізовану вчену раду СРД 26.852.21 Воєнно-дипломатичної 

академії імені Євгенія Березняка для проведення разового захисту дисертації 
Потетюєвої Марини Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 21.08.01 «Іноземні  держави та  їхні 
потенціали».  

 
2. Затвердити такі, що додаються: 
1) склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового 

захисту дисертацій відповідно до підпунктів 2, 3, 4 пункту 1 цього наказу; 
 
2) склад спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено відповідно до 

пункту 3 цього наказу. 
 
3. Змінити профіль: 
спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 Національної металургійної 

академії України, надавши їй право прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки 
тиском», 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва», 05.16.02 
«Металургія чорних і кольорових металів та спеціалних сплавів» та 05.16.04 
«Ливарне виробництво»; 

спеціалізованої вченої ради Д 26.004.15 Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, надавши їй право прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.16 
«Екологія» та 03.00.20 «Біотехнологія»; 

спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, надавши їй право прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (технічні дисципліни)», 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання технологій» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 
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4. Внести зміни:  
1) до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового 

захисту дисертацій згідно з додатком 2; 
 
2) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 3. 
 
5. Відмовити:  
1) в утворенні:  

докторської спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 07.00.01 «Історія 
України» у зв’язку з порушенням радою вимог нормативно-правових актів з 
питань атестації наукових кадрів протягом попереднього терміну її 
повноважень та визначити, що нове клопотання про утворення ради не 
подається до 31 грудня 2020 року; 

 
докторської спеціалізованої вченої ради у Бердянському державному 

педагогічному університеті за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка 
та історія педагогіки» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» у зв’язку з достатньою мережею в Україні спеціалізованих вчених рад 
за даними спеціальностями; 

 
ситеті імені А. С. Макаренка за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та 

методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і 
методика професійної освіти» у зв’язку з достатньою мережею в Україні 
докторських спеціалізованих вчених рад за даними спеціальностями; 

 
докторської спеціалізованої вченої ради Харківського національного 

медичного університету МОЗ України за спеціальностями 14.02.01 «Гігієна та 
професійна патологія» та 14.02.03 «Соціальна медицина» у зв’язку з 
порушенням радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації 
наукових кадрів протягом попереднього терміну її повноважень; 

 
докторської спеціалізованої вченої ради у Національній академії 

керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України за 
спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (культурологія, 
мистецтвознавство, історичні науки) у зв’язку з порушенням радою вимог 
нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів протягом 
попереднього терміну її повноважень; 

 
2) у зміні профілю спеціалізованої вченої ради К 26.142.01 ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» у зв’язку з достатньою 
мережею в Україні спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 12.00.01 
«Теорія та історія держави і права». 
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6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 

передіку згідно з додатком 4. 
 

7. Внести зміни до Складу спеціалізованих вчених рад, затвердженого 
відповідно до підпункту 2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28 грудня  2019 року № 1643 «Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад 
від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і 
науки України», замінивши в складі спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка позиції: 

«Заступники голови: 
2. Макарець Микола Володимирович, д.ф.-м.н., професор, декан, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
01.04.02; 

3. Дмитренко Оксана Петрівна, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
03.00.02.» 

позиціями:  
«Заступник голови: 
2. Макарець Микола Володимирович, д.ф.-м.н., професор, декан, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
01.04.02. 

Вчений секретар: 
3. Дмитренко Оксана Петрівна, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
03.00.02.». 

 
8.  Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справи архіву. 

 
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Єгора Стадного. 
 
 
 

Міністр                                                                                        Ганна НОВОСАД         
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Додаток 1 
до наказу Міністерства  
04.03.2020 №387 

 
 

 Д 64.827.01 Національний науковий центр «Інститут метрології» 

Спеціальності 
05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»  

Голова ради  
1. Неєжмаков Павло Іванович, д.т.н., професор, Генеральний директор ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02; 

Заступник голови ради  
2. Павленко Юрій Федорович, д.т.н, професор, головний науковий співробітник Національний науковий центр «Інститут метрології», спеціальність 

05.01.02. 
Вчений секретар ради  

3. Терещенко Валерій Володимирович, к.т.н, начальник НДЛ, Національний науковий центр «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02. 
Члени  ради: 

4. Большаков Володимир Борисович, д.т.н, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 
05.01.02; 

5. Величко Олег Миколайович, д.т.н, професор, директор, ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизацій, метрології, 
сертифікації та захисту прав споживача», спеціальність 05.01.02; 

6. Захаров Ігор Петрович, д.т.н, професор, провідний науковий співробітник, ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02; 
7. Косач Наталя Ігорівна, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник наукового центру ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02; 
8. Кошева Лариса Олександрівна, д.т.н., професор, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету, 

спеціальність 05.01.02; 
9. Кошовий Микола Дмитрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «ХАІ», 

спеціальність 05.01.02; 
10. Купко Олександр Данилович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 

05.01.02; 
11. Мачехін Юрій Павлович, д.т.н, професор, завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки, Харківський національний університет 

радіоелектроніки, спеціальність 05.01.02; 
12. Середюк Орест Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 

05.01.02; 
13. Назаренко Леонід Андрійович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02; 
14. Народницький Геннадій Юрійович, д.т.н., старший науковий співробітник, директор наукового центру, ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 

05.01.02; 
15. Прокопов Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор,, заступник генерального директора ННЦ «Інститут метрології» з науково-метрологічної роботи, 

спеціальність 05.01.02; 
16. Тимофєєв Євген Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02 
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