
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   

 

м. Київ 
 

11.07.2019                                                                                              № 975 

 

Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства  

щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 20 червня 2019 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                 

20 червня 2019 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити:  

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1; 

 

2) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.16 ДУ «Український науково-

дослідний інститут психіатрії МОЗ України» для проведення разового захисту 

дисертації Олійник Оксани Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук  за спеціальністю 14.01.16 «Психіатрія»; 
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3) спеціалізовану вчену раду СРК 26.852.178 Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського для проведення 

разового захисту дисертації Білявського Богдана Анатолійовича на здобуття 

наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 20.02.14 

«Озброєння і військова техніка». 
 

2. Затвердити: 

склад спеціалізованої вченої ради Д 26.852.16 ДУ «Український 

науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», утвореної відповідно до 

підпункту 2 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2; 

склад спеціалізованої вченої ради СРК 26.852.17 Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського», утвореної 

відповідно до підпункту 3 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3; 

склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 

пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4. 

 

3. Внести зміни:  

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту 

дисертацій згідно з додатком 5; 

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 6; 

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатком 7. 
 

4. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8. 
 

5. Відмовити: 

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради в 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 порушенням вимог пункту 2.2 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 докторської спеціалізованої вченої ради в Донецькому 

національному медичному університеті МОЗ України за спеціальностями 

14.01.12 «Ревматологія», 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» та 14.01.22 

«Стоматологія» у зв’язку з порушенням вимог пункту 1.1 розділу І Положення 

про спеціалізовану вчену раду та наявністю зауважень до роботи ради за 

попередній строк її повноважень. 

 

6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 

переліку згідно з додатком 9. 
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7. Внести зміни до: 
 

1) додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від                        

15 березня 2019 року № 358 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 березня                 

2019 року», замінивши у четвертій колонці пункту 18 розділу І цифри «031» 

цифрами «131»; 

 

2) додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 травня 

2019 року № 612 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 квітня 2019 року»: 

у четвертій колонці пункту 7 розділу І (друковані періодичні видання) 

цифри «131» виключити; 

у четвертій колонці пункту 11 розділу ІІ (друковані періодичні видання) 

цифри «138» замінити цифрами «135»; 

колонку четверту пункту 2 розділу ІІ (електронні періодичні видання) 

викласти в такій редакції: 

«технічні 

спеціальності – 153, 163». 
 

8. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних 

відміток у справи архіву. 

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Рашкевича Ю. М. 

 

 

 

Міністр          Л. М. Гриневич 
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Додаток 1 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

11.07.2019 № 975 

 

 

Перелік 

спеціалізованих вчених рад 

 

 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада 

Д 35.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» терміном до 31 грудня 2020 року. 

 

 

 

Директор департаменту  

атестації кадрів вищої кваліфікації      С. Д. Криштоф 
 


