МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

24.05.2018

№ 527

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 16 травня 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
16 травня 2018 року
НАКАЗУЮ:
1. Утворити спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з
додатком 1.
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до
пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.

3. Відмовити:
в утворенні докторської спеціалізованої вченої ради у Національному
університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю
01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні
науки) у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.2, 2.3, 2.5 і 2.7 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 Полтавському
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за
спеціальністю 07.00.01 «Історія України» у зв’язку з порушенням вимог пунктів
1.1 розділу І, 2.2 і 2.7 розділу ІІ Положення про спеціалізовану вчену раду та
додатка 1 до цього Положення, а також у зв’язку з достатньою мережею
спеціалізованих вчених рад в Україні за цією спеціальністю;
в
утворенні
кандидатської
спеціалізованої
вченої
ради
у
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за
спеціальностями 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» і 23.00.04
«Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» у зв’язку з
порушенням вимог пункту 2.9 розділу ІІ Положення про спеціалізовану вчену
раду;
у включенні бюлетеня «Українське релігієзнавство» (Українська
асоціація релігієзнавців) до Переліку наукових фахових видань України з
історичних, філософських і соціологічних наук у зв’язку з недотриманням
вимог підпунктів 3, 4, 6, 7 пункту 6, підпункту 5 пункту 7 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 пунктів 5, 8, 9, 10 Заявки на включення наукового видання до
Переліку наукових фахових видань України, а також у зв’язку з виявленням у
поданих документах розбіжності інформації про засновника і мову видання та
невідповідності вказаної Заявки бланку встановленого зразка.
4. Внести зміни:
до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту
дисертацій згідно з додатком 3;
до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4;
до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань
відповідно до списку згідно з додатком 5.
5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 6.
6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до
переліку згідно з додатком 7.
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7. Унести зміни:
1) до додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від
10 травня 2017 року № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії
Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня
2017 року» в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради
Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету, виклавши
пункти 15 і 16 в такій редакції:
«15. Сталінська Олена Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри,
Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
16. Шлафман Наталія Леонідівна, д.е.н., старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;»;
2) до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року
№ 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року»:
у додатку 3 в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради
К 17.740.01 ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
імені академіка О. Г. Івченка»:
у пункті 1 слова «генеральний конструктор, ДП «Запорізьке
машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка
О. Г. Івченка» замінити словами «директор, ДП «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»;
у пункті 4 слова «Бєдіков Сергій Борисович» замінити словами «Бєліков
Сергій Борисович»;
у пункті 10 слова «конструктор, АТ «Мотор-Січ»» замінити словами
«головний конструктор, АТ «Мотор-Січ»»;
у пункті 40 додатка 5 слова «Западнюк Світлану Олександрівну»
замінити словами «Санталову Світлану Олександрівну»;
3) до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 квітня 2018 року
№ 326 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 березня 2018 року»:
у додатку 1 в частині утворення спеціалізованої вченої ради К 26.002.31
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» букву і цифри «Д 26.002.31» замінити
буквою і цифрами «К 26.002.31»;
у додатку 3:
в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради К 26.002.31
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» букву і цифри «Д 26.002.31» замінити
буквою і цифрами «К 26.002.31»;
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в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03
Білоцерківського національного аграрного університету слова «Крисанов
Дмитро Федорович» замінити словами «Крисанов Дмитро Федосович», а
слова «Шубраська Олена Василівна» замінити словами «Шубравська Олена
Василівна»;
у пункті 30 додатка 7 в частині введення до складу ради кандидата
економічних наук Голубки Михайла Михайловича слова і цифри
«спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
замінити словами і цифрами «спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та
історія економічної думки»;
у третій колонці пункту 6 додатка 8 слово і цифри «економічні (2015)»
замінити словом і цифрами «технічні (2014)».
8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного
забезпечення (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи
архіву.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Рашкевича Ю. М.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра

В. В. Ковтунець
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Погоджено:
Заступник Міністра

Ю. М. Рашкевич

Державний секретар

П. Б. Полянський

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов

Директор департаменту
правового забезпечення

М. М. Ярмистий

Управління адміністративногосподарського та організаційного
забезпечення

І. А. Єрко

Костецька Н. М.
287-8263, 481-3276
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