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Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства 
щодо діяльності спеціалізованих 
вчених рад від 13 грудня 2016 року

Відповідно до 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 споріу України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді іа спор'ї’у 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 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на 
підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 13 грудня 2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку зі'ідно з 
додатком 1.

Ч

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно 
до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.

3. Відмовити:
у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену 

раду, затвердженого наказом Аіінісгсрства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 20! 1 року А2 1059, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 жовіня 2011 р. за № 1170/19908, в утворенні
спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 3;



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 жовдня 2012 року № 1111, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за 
№ 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку 
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 4.

4. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 Інституту 
захисту рослин ПЛАН, надавши раді право приймати до розгляду та 
проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.16 «Екологія», 06.01.11 
«Фітопатологія» і 16.00.10 «Ентомологія» та затвердивши її у складі згідно з 
додатком 5.

5. Внести зміни;
до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту 

дисертацій згідно з додатком 6:
до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7;
до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатко.м 8.

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9.

7. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 
переліку згідно з додатком 10.

8. Управлінню алміністративно-господарського та організаційного 
забезпечення (Єрко 1. А ) забезпечиїи внесення відповідних відміток у справи 
архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Ковтуїіця В. В.

Міністр ■' - /  -
Л. М. Гриневич


