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Додаток 7 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
04.04.2018 № 326 

 
Зміни 

до складу спеціалізованих вчених рад 
 

№ 
з/п 

Назва установи, 
шифр спецради 

Суть змін 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

1.  

Інститут фізики 
напівпровідників ім.  
В. Є. Лашкарьова  
НАН України, 
 
Д 26.199.01 

1. Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Дмитрука Миколу Леонтійовича, 
спеціальність 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем». 

2. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Снопка Бориса Анатолійовича, в.о. 
завідувача відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 
01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

2.  

Інститут мікробіології і 
вірусології ім.  
Д. К. Заболотного  
НАН України, 
 
Д 26.233.01 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Поліщука Валерія Петровича, спеціальність 
03.00.06 «Вірусологія». 

2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України 
Задорожну Вікторію Іванівну, директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 
Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06 «Вірусологія» 

3.  

Національний ботанічний 
сад ім. М. Г. Гришка  
НАН України, 
 
Д 26.215.01 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Байрак Олену Миколаївну, спеціальність 
03.00.05 «Ботаніка». 

2. Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Гайдаржи Марину 
Миколаївну, провідного наукового співробітника ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05 «Ботаніка» 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

4.  

Інститут геофізики ім. 
С. І. Субботіна НАН 
України, 
 
Д 26.200.01 

1. Вивести із складу ради доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Хазана 
Якова Мойсейовича, спеціальність 04.00.22 «Геофізика» (фізико-математичні науки). 

2. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Арясову 
Ольгу Вікторівну, завідувача відділу Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, спеціальність 
04.00.22 «Геофізика» (фізико-математичні науки). 
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

5.  

Інститут фізики гірничих 
процесів НАН України, 
 
Д 11.184.02 

1. Вивести зі складу ради: 
доктора технічних наук, професора Синкова Вадима Григоровича, спеціальність 05.15.02 «Підземна 

розробка родовищ корисних копалин»; 
доктора технічних наук Кириченка Володимира Яковича, спеціальність 05.15.02 «Підземна розробка 

родовищ корисних копалин». 
2. Ввести до складу ради: 
доктора технічних наук, професора Ковалевську Ірину Анатоліївну, професора кафедри ДВНЗ 

«Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних 
копалин»; 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Кірілова Андрія Кузьмича, завідувача 
лабораторії Інституту фізики гірничих процесів, спеціальність 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» 

6.  

Національний авіаційний 
університет, 
 
К 26.062.12 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Бойченка Сергія Валерійовича, спеціальність 
05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Дорошенка Юрія Олександровича, завідувача 
кафедри Національного авіаційного університету, спеціальність 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» 

7.  

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 
 
Д 26.002.20 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата технічних наук, 
доцента Ковальчука Артема Михайловича, спеціальність 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата технічних наук, доцента 
Замулка Анатолія Ігоровича, доцента кафедри Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»  

8.  

Львівський державний 
університет безпеки 
життєдіяльності, 
 
К 35.874.01 

1. Увільнити від обов’язків голови ради та вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора 
Семерака Михайла Михайловича, спеціальність 21.06.02 «Пожежна безпека». 

2. Призначити головою ради заступника голови ради, доктора технічний наук, професора Ковалишина 
Василя Васильовича, завідувача кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 
21.06.02 «Пожежна безпека». 

3. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічний наук, професора Гащука Петра 
Миколайовича, завідувача кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21.06.02 
«Пожежна безпека». 

4. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Мартина Євгена Володимировича, завідувача 
кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02 «Пожежна 
безпека» 

9.  
Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Петрищева Олега Миколайовича, 
спеціальність 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Продеуса Аркадія Миколайовича, професора 
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інститут імені Ігоря 
Сікорського», 
 
Д 26.002.19 

кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», спеціальність 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка» 

10.  

Національний центр 
управління та випробувань 
космічних засобів, 
 
К 26.894.01 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови ради і залишити членом ради доктора технічних наук, 
професора Пашкова Дмитра Павловича, спеціальність 05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання». 

2. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Пашкова Дмитра Павловича за посадою 
завідувачем кафедри Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, 05.07.06 «Наземні 
комплекси, стартове обладнання». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Драновського 
Володимира Йосифовича, провідного фахівця Національного центру управління та випробувань космічних 
засобів, спеціальність 05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання» 

11.  

Вінницький національний 
технічний університет, 
 
Д 05.052.03 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Сивака Івана Онуфрійовича, професора 
кафедри Вінницького національного технічного університету, спеціальність 05.03.05 «Процеси та машини 
обробки тиском». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Поліщука Леоніда Клавдійовича, професора 
кафедри Вінницького національного технічного університету, спеціальність 05.03.05 «Процеси та машини 
обробки тиском» 

12.  

Львівський державний 
університет безпеки 
життєдіяльності Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій, 
 
К 35.874.02 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Сидорчука Олександра Васильовича, 
заступника директора Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства» НААН України, спеціальність 05.13.22 «Управління проектами і програмами». 

2. Вважати доктором наук члена ради, кандидата технічних наук, доцента Тригубу Анатолія Миколайовича, 
спеціальність 05.13.22 «Управління проектами і програмами». 

3. Ввести до складу ради кандидата технічних наук Бурака Назарія Євгеновича, доцента кафедри 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, спеціальність 05.13.22 «Управління проектами і програмами» 

13.  

Національний 
аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний 
інститут», 
 
Д 64.062.04 

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора технічних наук, професора Кривцова Володимира 
Станіславовича,  спеціальність 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів». 

2. Ввести до складу ради та призначити головою ради доктора технічних наук, професора Долматова 
Анатолія Івановича, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», спеціальність 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування 
літальних апаратів» 

14.  

Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
   

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Кошкіна Костянтина 
Вікторовича, завідувача кафедри Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
спеціальність 05.13.22 «Управління проектами і програмами». 
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Д 38.060.01 2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Тимошевського 
Бориса Георгійовича, завідувача кафедри Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки». 

3. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Блінцова Володимира Степановича, в.о. 
ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22 
«Управління проектами і програмами» 

15.  

Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет, 
 
Д 18.819.01 

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Кушнарьова Артура Сергійовича, професора 
кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби 
механізації сільськогосподарського виробництва». 

2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Мілька Дмитра Олександровича, завідувача 
кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби 
механізації сільськогосподарського виробництва» 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

16.  

ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний 
університет», 
 
Д 67.830.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Гамаюнову Валентину 
Василівну, спеціальність 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (сільськогосподарські науки). 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Вожегова 
Сергія Гервасьовича, вченого секретаря Інституту рису НААН, спеціальність 06.01.02 «Сільськогосподарські 
меліорації» (сільськогосподарські науки) 

17.  

Інститут водних проблем і 
меліорації НААН, 
 
Д 26.362.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Погребняка Анатолія Петровича, 
спеціальність 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (сільськогосподарські науки). 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Васюту 
Володимира Вікторовича, провідного наукового співробітника відділу Інституту водних проблем і меліорації, 
спеціальність 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (сільськогосподарські науки) 

18.  

Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет, 
 
Д 741.831.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Слободяна Степана 
Миколайовича, спеціальність 06.01.09 «Рослинництво». 

2. Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук Чинчика Олександра Сергійовича, доцента 
кафедри Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальність 06.01.09 «Рослинництво» 

19.  

Уманський національний 
університет садівництва, 
 
К 74.844.01 

1. Вивести зі складу ради: 
кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Поліщук Тетяну Вікторівну, 

спеціальність 06.01.06 «Овочівництво»; 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента Кецкало Вікторію Валеріївну, спеціальність 06.01.06 

«Овочівництво»; 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ковтунюк Зою Іванівну, спеціальність 06.01.06 

«Овочівництво»; 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента Єщенка Олексія Володимировича, спеціальність 06.01.05 

«Селекція і насінництво»; 
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кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Труша Сергія Григоровича, 
спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво». 

2. Ввести до складу ради: 
доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН Харебу Володимира Васильовича, 

заступника академіка-секретаря апарату Президії НААН, спеціальність 06.01.06 «Овочівництво»; 
доктора сільськогосподарських наук, професора Найченка Володимира Михайловича, професора кафедри 

Уманського національного університету садівництва, спеціальність 06.01.06 «Овочівництво»; 
доктора сільськогосподарських наук, професора Терещенка Юрія Федоровича, професора кафедри 

Уманського національного університету садівництва, спеціальність 06.01.06 «Овочівництво»; 
доктора сільськогосподарських наук, професора Грицаєнко Зінаїду Мартинівну, професора кафедри 

Уманського національного університету садівництва, спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво»; 
доктора сільськогосподарських наук, професора Сича Зеновія Деонизовича, професора кафедри 

Білоцерківського національного аграрного університету, спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво» 
ІСТОРИЧНІ НАУКЕИ 

20.  

Національна наукова 
сільськогосподарська 
бібліотека НААН України, 
 
Д 26.373.01 

1. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук. професора Шелепова Володимира 
Васильовича, спеціальність 07.00.07 «Історія науки й техніки». 

2. Ввести до складу ради доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Щебетюк Наталію 
Борисівну, завідувача сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України,  
спеціальність 07.00.07 «Історія науки й техніки» 

21.  

ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», 
 
Д 61.051.04 

1. Вивести зі складу ради доктора історичних наук. професора Тиводара Михайла Петровича, спеціальність 
07.00.02 «Всесвітня історія». 

2. Ввести до складу ради доктора історичних наук, доцента Корсака Романа Володимировича,  завідувача 
кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.02 «Всесвітня історія» 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

22.  

ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН 
України», 
 
Д 26.239.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Гольцберга Макса 
Абрамовича, спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні системи в економіці». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Ястремського Олександра Івановича, 
головного наукового співробітника відділу ДННУ «Академія фінансового управління», спеціальність 08.00.11 
«Математичні методи, моделі та інформаційні системи в економіці» 

23.  

ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені  
М. І. Долішнього  
НАН України», 
 
Д 35.154.01 

Ввести до складу ради: 
доктора економічних наук, професора Давимуку Степана Антоновича, провідного наукового співробітника 

відділу ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 
«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 

доктора економічних наук, професора Карого Олега Ігоровича, старшого наукового співробітника відділу 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 
«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 
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доктора економічних наук, доцента Чорного Романа Степановича, директора Нововолинського навчально-
наукового інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету, 
спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 

24.  

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені  
Вадима Гетьмана», 
 
Д 26.006.08 

1. Увільнити від виконання обов’язків заступника голови ради, залишивши членом ради, доктора 
економічних наук, професора Ольшанську Олександру Володимирівну та вважати її за посадою деканом 
Київського національного університету технологій та дизайну, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Остафійчука 
Ярослава Васильовича, професора кафедри ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища». 

3. Вивести зі складу ради: 
доктора економічних наук, професора Онищенка Володимира Пилиповича, спеціальність 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка»; 
доктора економічних наук, професора Смагіна Володимира Леонтійовича, спеціальність 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка»; 
доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, Тищенка Олександра Петровича, 

спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». 
4.Ввести до складу ради: 
доктора економічних наук, професора Бараник Зою Павлівну, професора кафедри, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка»;  

доктора економічних наук, професора Диму Олександра Олексійовича, заступника декана, ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.06 «Економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища». 

5.Вважати члена ради, доктора економічних наук, професора Оболенського Олексія Юрійовича за посадою 
професором кафедри ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 

25.  

ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», 
 
Д 09.052.01 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, доцента, Щекович Олену Сергіївну, спеціальність 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Турила Анатолія Анатолійовича, доцента 
кафедри ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

26.  

Київський національний 
університет 
імені Тараса Шевченка, 
 

1. Увільнити від виконання обов’язків заступника голови ради і залишити членом ради доктора економічних 
наук, професора Рогача Олександра Ігоровича, спеціальність 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Циганова Сергія 
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Д 26.001.02 Андрійовича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 
08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» 

27.  

Кременчуцький 
національний університет 
імені Михайла 
Остроградського, 
 
К 45.052.02 

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Костишину Тетяну Адамівну, спеціальність 
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». 

2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Лопушняк Галину Степанівну, професора 
кафедри ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» 

28.  

Львівський національний 
аграрний університет, 
 
Д 36.814.02 

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

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Черевка Георгія 
Владиславовича, завідувача кафедри Львівського національного аграрного університету, спеціальність 08.00.06 
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 

29.  

ПАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна Академія 
управління персоналом», 
 
К 26.142.03 

1. Вивести зі складу ради кандидата економічних наук Квашука Дмитра Михайловича, спеціальність 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

2. Ввести до складу ради кандидата економічних наук Сомова Дмитра Олександровича, заступника 
завідувача кафедри ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

30.  

Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 
 
К 32.051.06 

1. Вивести зі складу ради: 
заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Стрішенець Олену Миколаївну, 

спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 
доктора економічних наук, професора Чорного Романа Степановича, спеціальність 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка». 
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Карліна Миколу 

Івановича, завідувача кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». 

3. Ввести до складу ради: 
кандидата економічних наук Голубку Михайла Михайловича, голову циклової комісії ВНЗ «Львівський 

кооперативний коледж економіки і права», спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка»; 

кандидата економічних наук, доцента Корецького Юрія Михайловича, директора ТОВ «Спільне 
українсько-англійське підприємство «Західна нафтова група», спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка»; 

доктора економічних наук, доцента Полінкевич Оксану Миколаївну, завідувача кафедри 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01 «Економічна 
теорія та історія економічної думки»; 
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доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Шевчука Андрія Васильовича, професора 
кафедри Черкаського державного технологічного університету, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка» 

31.  

Університет державної 
фіскальної служби України, 
 
Д 27.855.01 

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради доктора економічних наук, професора Тарангул Людмилу 
Леонідівну, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Береславську 
Олену Іванівну, завідувача кафедри Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08 
«Гроші, фінанси і кредит». 

3. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Мацелюх Наталію Петрівну, директора 
Інституту Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

32.  

ДЗ «Південноукраїнський 
національний університет 
імені К. Д. Ушинського», 
 
К 41.053.05 

1. Вивести зі складу ради: 
заступника голови ради, доктора філологічних наук, професора Образцову Олену Михайлівну,  

спеціальність 10.02.15 «Загальне мовознавство»; 
доктора філологічних наук, професора Гудманяна Артура Грантовича, завідувача кафедри Національного 

авіаційного університету, спеціальність 10.02.16 «Перекладознавство». 
2. Призначити заступником голови ради доктора педагогічних наук, професора Богуш Аллу Михайлівну, 

завідувача кафедри Національного авіаційного університету,спеціальність 10.02.16 «Перекладознавство». 
3. Ввести до складу  спецради: 
доктора психологічних наук, професора Велитченка Леоніда Кириловича, професор кафедри ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 10.02.15 
«Загальне мовознавство»; 

доктора філологічних наук, професора Науменка Анатолія Максимовича, завідувача кафедри 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, спеціальність 10.02.16 «Перекладознавство» 

 

33.  

Київський національний 
лінгвістичний університет, 
 
Д 26.054.02 

1. Увільнити від обов’язків заступника голови та вивести зі складу ради доктора філологічних наук, 
професора Кшановського Олега Чеславовича, спеціальність 10.02.17 «Порівняльно-історичне  і типологічне 
мовознавство». 

2. Призначити заступником голови члена ради, доктора філологічних наук, професора Кагановську Олену 
Марківну, завідувача кафедри Київського національного лінгвістичного університету, спеціальність 10.02.05 
«Романські мови». 

3. Ввести до складу ради доктора філологічних наук, професора Стеріополо Олену Іванівну, завідувача 
кафедри Київського національного лінгвістичного університету, спеціальність 10.02.17 «Порівняльно-
історичне  і типологічне мовознавство» 

34.  Київський національний 
лінгвістичний університет, 

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Бєлєхову Ларису Іванівну, спеціальність 
10.02.04 «Германські мови». 
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Д 26.054.04 

2. Ввести до складу ради доктора філологічних наук, професора Буніятову Ізабеллу Рафаїлівну, завідувача 
кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови» 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

35.  

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
МВС України, 
 
Д 08.727.02 

1. Увільнити від обов’язків голови ради та залишити у складі ради доктора юридичних наук, професора 
Мінку Тетяну Павлівну, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право». 

2. Призначити головою ради члена ради, доктора юридичних наук, доцента Юніна Олександра Сергійовича, 
директора навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право» 

36.  

Донецький юридичний 
інститут МВС України, 
 
К 11.737.01 

1. Вивести зі складу ради доктора наук з державного управління, професора Філіпенко Тетяну 
В’ячеславівну, спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».  

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Назимка Єгора 
Сергійовича, першого проректора Донецького юридичного інституту МВС України, спеціальність 12.00.07 
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

37.  

ВНЗ «Національна академія 
управління», 
 
К 26.889.02 

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Денисова Сергія Федоровича, спеціальність 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». 

2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Вороб’я Петра Адамовича, професора 
кафедри Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» 

38.  

Національний юридичний 
університет імені  
Ярослава Мудрого, 
 
Д 64.086.04 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та залишити у складі ради доктора юридичних наук, 
професора Уркевича Віталія Юрійовича, спеціальність 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право». 

2. Призначити вченим секретарем ради члена ради, доктора юридичних наук, професора Дашковську Олену 
Ростиславівну, спеціальність 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»  

39.  

Харківський національний 
університет  
ім. В. Н. Каразіна, 
 
Д 64.051.28 

1. Вивести зі складу ради: 
доктора юридичних наук, професора Гринько Світлану Дмитрівну, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»; 
доктора юридичних наук, доцента Кібенко Олену Рувімівну, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 
2. Ввести до складу ради: 
доктора юридичних наук, доцента Жорнокуя Юрія Михайловича, завідувача кафедри Харківського 

національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»; 

доктора юридичних наук, професора Гусарова Костянтина Володимировича, завідувача кафедри 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

40.  

Київський університет 
імені Бориса Грінченка,  
 
Д 26.133.05 

1.  Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата педагогічних наук 
Захарчук-Дуке Ольгу Олександрівну, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)».  

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата педагогічних наук, доцента 
Дружененко Раїсу Сергіївну, доцента кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 

41.  

Київський університет 
імені Бориса Грінченка,  
 
К 26.133.01 

1.  Увільнити:  
від обов’язків голови ради та вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Безпалько Ольгу 

Володимирівну, спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; 
від обов’язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора педагогічних наук, професора 

Іванюк Ганну Іванівну, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».  
2. Призначити заступником голови ради доктора педагогічних наук, професора Тернопільську Валентину 

Іванівну, спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка». 
3. Ввести до складу ради доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Скрипник Тетяну 

Вікторівну, професора кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.05 
«Соціальна педагогіка» 

42.  

Національний педагогічний 
університет імені  
М. П. Драгоманова, 
  
Д 26.053.19 

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Касперського Анатолія Володимировича, 
спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)».  

2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Слабка Володимира Миколайовича, доцента 
кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (технічні дисципліни)» 

43.  

Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені 
Володимира Винниченка, 
  
К 23.053.02 

Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Лещенка Геннадія Анатолійовича, завідувача 
кафедри Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Льотна академія 
Національного авіаційного університету», спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

44.  

ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», 
 
К 61.051.09 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради і залишити членом ради кандидата медичних наук, 
доцента Погоріляк Ренату Юріївну, спеціальність 14.02.03 «Соціальна медицина». 

2. Призначити вченим секретарем ради члена ради, кандидата медичних наук, доцента Качалу Ларису 
Олександрівну, доцента кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03 
«Соціальна медицина» 

45.  

ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну 
речовин ім.  
В. П. Комісаренка  

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, доктора біологічних наук, старшого наукового 
співробітника Калинську Людмилу Миколаївну, спеціальність 14.01.14«Ендокринологія» (біологічні науки). 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата біологічних наук, старшого 
наукового співробітника Гончар Ірину Володимирівну, провідного наукового співробітника відділу ДУ 
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НАМН України», 
 
Д 26.558.01 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», спеціальність 
14.01.14«Ендокринологія» (біологічні науки) 

46.  

ДУ Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб ім. 
Л. В. Громашевського 
НАМН України», 
 
Д 26.614.01 

1. Вивести зі складу ради: 
вченого секретаря ради кандидата медичних наук Голубку Ольгу Станіславівну, спеціальність 14.02.02 

«Епідеміологія»; 
доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Іванську Наілю Валєєвну, спеціальність 03.00.06 

«Вірусологія»; 
доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Самаріна Дмитра Вікторовича, спеціальність 

14.01.13 «Інфекційні хвороби». 
2. Ввести до складу ради: 
та призначити вченим секретарем ради кандидата медичних наук Мартинович Тетяну Леонідівну, в.о. 

старшого наукового співробітника відділу ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.  
Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13 «Інфекційні хвороби»; 

доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Борщова Сергія Петровича, старшого наукового 
співробітника відділу ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН 
України», спеціальність 14.01.13 «Інфекційні хвороби»; 

доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Березіну Ларису Вячеславівну, старшого 
наукового співробітника відділу ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
НАМН України», спеціальність 03.00.06 «Вірусологія» 

47.  

Інститут експериментальної 
патології, онкології і 
радіобіології ім.  
Р. Є. Кавецького  
НАН України, 
 
Д 26.155.01 

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Кудрявця Юрія Йосиповича, спеціальність 
14.01.07 «Онкологія». 

2. Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Сарнацьку Вероніку 
В’ячеславівну, провідного наукового співробітника відділу Інституту експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 «Онкологія» (біологічні науки) 

48.  

Національна медична 
академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України, 
 
Д 26.613.02 

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата медичних наук, доцента Галушка Олександра 
Анатолійовича, спеціальність 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» . 

2. Призначити вченим секретарем ради члена ради, доктора медичних наук, доцента Суслікову Лідію 
Вікторівну, директора Інституту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України, спеціальність 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»  

49.  

Національний медичний 
університет імені  
О. О. Богомольця  
МОЗ України, 

Ввести до складу ради доктора медичних наук Степаненка Романа Леонідовича, доцента кафедри 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20 «Шкірні 
та венеричні хвороби» 
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Д 26.003.02 

50.  

Національний медичний 
університет імені  
О. О. Богомольця  
МОЗ України, 
 
Д 26.003.05 

Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Куца Павла Валерійовича, спеціальність 14.01.22 
«Стоматологія» 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 

51.  

ННЦ «Інститут 
експериментальної і 
клінічної ветеринарної 
медицини» НААН, 
 
Д 64.359.01 

1. Вивести зі складу ради доктора ветеринарних наук Ксьонза Ігоря Миколайовича, спеціальність 16.00.03 
«Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». 

2. Ввести до складу ради доктора ветеринарних наук, доцента Петрова Романа Вікторовича, професора 
кафедри Сумського національного аграрного університету, спеціальність 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, 
епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

52.  

Національний університет 
«Львівська політехніка», 
 
К 35.03.2017 

Вважати члена ради, доктора історичних наук, професора Терского Святослава Володимировича 
Шеломенцевим-Терським Святославом Володимировичем, спеціальність 17.00.07  «Дизайн» 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

53.  

Класичний приватний 
університет, 
 
Д 17.127.03 

1. Увільнити від обов’язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата наук з державного 
управління, доцента Гревцову Євгенію Олександрівну,  спеціальність 25.00.02 «Механізми державного 
управління». 

2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата наук з державного управління, 
доцента Захарову Світлану Геннадіївну, завідувача кафедри Класичного приватного університету, 
спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління» 

54.  

Інститут законодавства 
Верховної Ради України, 
 
Д 26.867.03 

1. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора політичних наук, професора Журавського 
Віталія Станіславовича,  спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». 

2. Ввести до складу ради доктора політичних наук Римаренка Сергія Юрійовича, старшого наукового 
співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,  
спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» 

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


