
Витяг  

з наказу Міністерства освіти і науки України 

від 10 жовтня 2013 року № 1411 

 

Перелік  

спеціалізованих вчених рад 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

спеціалізована вчена рада К 20.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.01.01 «Математичний аналіз» та 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел» 

строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Загороднюк Андрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

спеціальність 01.01.01. 

Заступник голови:  

2. Артемович Орест Дем’янович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 

01.01.06. 

Вчений секретар:  

3. Шарин Сергій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент, докторант кафедри, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 

01.01.01. 

 

У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                                  

імені К. Д. Ушинського» спеціалізована вчена рада К 41.053.07 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком на три роки. 

Голова ради:  

1. Ків Арнольд Юхимович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри,                                     

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                                         

імені К. Д. Ушинського», спеціальність 01.04.07. 

Заступник голови:  

2. Гохман Олександр Рафаїлович, д.ф.-м.н., професор, директор, Інститут фізики та 

математики ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                    

імені К. Д. Ушинського», спеціальність 01.04.07. 

Вчений секретар:  

3. Тадеуш Ольга Харлампіївна, к.ф.-м.н., доцент, приват-професор кафедри,                      

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                              

імені К. Д. Ушинського», спеціальність 01.04.07. 

 

В Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України спеціалізована вчена рада  

Д 26.194.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за 

спеціальностями 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» (фізико-

математичні), 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (фізико-

математичні та технічні) та 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем» (фізико-математичні) строком на три роки. 
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Голова ради: 

1. Сергієнко Іван Васильович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, директор, 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03                

(ф.-м.н.). 

Заступники голови:  

2. Задірака Валерій Костянтинович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, 

професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 

спеціальність 01.05.02 (ф.-м.н.); 

3. Кривонос Юрій Григорович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, заступник 

директора, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 

01.05.02 (т.н.). 

Вчений секретар: 

4. Вагіс Олександра Анатоліївна, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова                         

НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м.н.). 

 

В Інституті математики НАН України: 

спеціалізована вчена рада Д 26.206.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.01.01 «Математичний аналіз» та 01.01.03 «Математична фізика»  

строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Самойленко Юрій Стефанович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, 

професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01. 

Заступник голови: 

2. Нікітін Анатолій Глібович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут 

математики НАН України, спеціальність 01.01.03. 

Вчений секретар: 

3. Романюк Анатолій Сергійович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач 

відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01; 

 

спеціалізована вчена рада Д 26.206.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.05 «Теорія ймовірностей і 

математична статистика», 01.01.07 «Обчислювальна математика» та 01.02.01 «Теоретична 

механіка» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Самойленко Анатолій Михайлович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, 

директор, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02. 

Заступник голови:  

2. Луковський Іван Олександрович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, 

завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01. 

Вчений секретар: 

3. Пелюх Григорій Петрович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, 

Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02; 

 

спеціалізована вчена рада Д 26.206.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.01.04 «Геометрія та топологія» та 01.01.06 «Алгебра та теорія 

чисел» строком на три роки. 
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Голова ради: 

1. Шарко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, 

професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04. 

Заступник голови:  

2. Дрозд Юрій Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут 

математики НАН України, спеціальність 01.01.06. 

Вчений секретар: 

3. Максименко Сергій Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04. 

 

В Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України спеціалізована вчена рада 

Д 26.168.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.07 

«Фізика твердого тіла», 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» та 01.04.22 «Надпровідність» 

строком на три роки. 

Голова ради:  

1. Молодкін Вадим Борисович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, завідувач 

відділу, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, спеціальність 

01.04.07. 

Заступники голови:  

2. Михаленков Віктор Серафимович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, 

головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова                       

НАН України, спеціальність 01.04.07; 

3. Татаренко Валентин Андрійович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора, 

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07. 

Вчений секретар:  

4. Мазанко Володимир Федорович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18. 

 

В Інституті фізичної оптики спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 з правом прийняття 

до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика» 

та 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Влох Ростислав Орестович, д.ф.-м.н., професор, директор, Інститут фізичної 

оптики, спеціальність 01.04.05. 

Заступник голови:  

2. Буряк Ярослав Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач 

відділу, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05. 

Вчений секретар:  

3. Климів Іван Михайлович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач відділу, Інститут фізичної 

оптики, спеціальність 01.04.07. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.18 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел» та 01.01.08 «Математична логіка, 

теорія алгоритмів і дискретна математика» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Петравчук Анатолій Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06. 
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Заступник голови:  

2. Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08. 

Вчений секретар:  

3. Журавльов Віктор Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06; 

 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.23 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 

01.04.13 «Фізика металів» строком на три роки. 

Голова ради:  

1. Макара Володимир Арсенійович, д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент                    

НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет                                  

імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07. 

Заступник голови:  

2. Куліш Микола Полікарпович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13. 

Вчений секретар:  

3. Дмитренко Оксана Петрівна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07. 

 

В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова спеціалізована вчена рада 

К 41.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 

«Математичний аналіз», 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.09 «Варіаційне числення 

та теорія оптимального керування» та 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» 

строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Євтухов В’ячеслав Михайлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.01.02. 

Заступник голови:  

2. Кореновський Анатолій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.01.01. 

Вчений секретар:  

3. Вайсфельд Наталія Данилівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.02.04. 

 

У Таврійському національному університету імені В. І. Вернадського спеціалізована 

вчена рада К 52.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 

«Математичний аналіз» та 01.01.02 «Диференціальні рівняння» строком на три роки. 

Голова ради:  

1. Орлов Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський 

національний університет імені В. І. Вернадського, спеціальність 01.01.01. 

Заступник голови: 

2. Копачевський Микола Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, спеціальність 01.01.01. 

Вчений секретар:  

3. Божонок Катерина Валеріївна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський 

національний університет імені В. І. Вернадського, спеціальність 01.01.02. 
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

В Інституті фізіології рослин і генетики НАН України спеціалізована вчена рада                    

Д 26.212.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.12 

«Фізіологія рослин» та 03.00.15 «Генетика» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Моргун Володимир Васильович, д.біол.н., професор, академік НАН України, 

директор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15. 

Заступник голови:  

2. Коць Сергій Ярославович, д.біол.н., професор, заступник директора, Інститут 

фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12. 

Вчений секретар: 

3. Мордерер Євген Юлійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач 

відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена 

рада Д 26.001.38 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 

«Біофізика», 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» та 03.00.13 «Фізіологія людини 

і тварин» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Мартинюк Віктор Семенович, д.біол.н., професор, заступник директора,                    

ННЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 

03.00.02. 

Заступники голови: 

2. Дзержинський Микола Едуардович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11; 

3. Макарчук Микола Юхимович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13. 

Вчений секретар: 

4. Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д.біол.н., старший науковий співробітник                  

НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 

03.00.13. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
У Кіровоградському національному технічному університеті спеціалізована вчена рада 

К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 «Пpоцеси механiчної 

обpобки, веpстати та iнстpументи» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» строком на 

два роки. 

Голова ради:  

1. Павленко Іван Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський 

національний технічний університет, спеціальність 05.03.01. 

Заступник голови:  

2. Сидоренко Володимир Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, 

Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07. 

Вчений секретар:  

3. Дідик Олександр Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Кіровоградський 

національний технічний університет, спеціальність 05.13.07. 

 

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

спеціалізована вчена рада Д 64.062.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
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дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» (технічні науки), 05.03.07 

«Процеси фізико-технічної обробки» та 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування 

літальних апаратів» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Кривцов Володимир Станіславович, д.т.н., професор, ректор, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.07.02. 

Заступник голови: 

2. Гайдачук Олександр Віталійович, д.т.н., професор, проректор з науково-дослідної 

роботи, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 

спеціальність 05.07.02. 

Вчений секретар: 

3. Застела Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.07.02. 

 

У ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

спеціалізована вчена рада Д 64.827.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» строком 

на три роки. 

Голова ради:  

1. Павленко Юрій Федорович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник,          

ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02. 

Заступник голови:  

2. Народницький Геннадій Юрійович, д.т.н., старший науковий співробітник, 

директор наукового центру, ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02. 

Вчений секретар:  

3. Скляров Володимир Васильович, к.т.н., старший науковий співробітник, учений 

секретар, ННЦ «Інститут метрології», спеціальність 05.01.02. 

 

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада К 55.051.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальностями 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» та 

05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» строком на три роки 

Голова ради: 

1. Марцинковський Володимир Альбінович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, 

Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17. 

Заступник голови: 

2. Симоновський Віталій Іович, д.т.н., професор, професор кафедри, Сумський 

державний університет, спеціальність 05.02.09. 

Вчений секретар: 

3. Савченко Євген Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний 

університет, спеціальність 05.05.17. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
У Білоцерківському національному аграрному університеті Мінагрополітики України 

спеціалізована вчена рада Д 27.821.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за 

спеціальностями 03.00.20 «Біотехнологія» та 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» 

строком на два роки. 
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Голова ради: 

1. Мельниченко Олександр Миколайович, д.с.г.н., професор, завідувач кафедри, 

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, 

спеціальність 03.00.20. 

Заступник голови: 

2. Розпутній Олександр Іванович, д.с.г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський 

національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20. 

Вчений секретар: 

3. Малина Василь Вікторович, к.вет.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Білоцерківський 

національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20. 

 

У Житомирському національному агроекологічному університеті Мінагрополітики 

України спеціалізована вчена рада К 14.083.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.16 «Екологія» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Романчук Людмила Донатівна, д.с.г.н., професор, заступник директора НДІ, 

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, 

спеціальність 03.00.16. 

Заступник голови: 

2. Смаглій Олександр Федосійович, д.с.г.н., професор, завідувач кафедри, 

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, 

спеціальність 03.00.16. 

Вчений секретар: 

3. Василюк Тетяна Павлівна, к.с.г.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський 

національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 

03.00.16. 

 

В Інституті свинарства і агропромислового виробництва НААН України спеціалізована 

вчена рада К 44.351.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 

06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 

тваринництва» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Рибалко Валентин Павлович, д.с.г.н., професор, академік НААН, головний 

науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, 

спеціальність 06.02.01. 

Заступник голови:  

2. Волощук Василь Михайлович, д.с.г.н., доцент, директор, Інститут свинарства і 

агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04. 

Вчений секретар: 

3. Онищенко Андрій Олексійович, к.с.г.н., старший науковий співробітник, Інститут 

свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04. 

 

У Національному університеті водного господарства та природокористування 

спеціалізована вчена рада К 47.104.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.03 «Агрогрунтознавство та агрофізика» строком на один рік. 

Голова ради: 

1. Клименко Микола Олександрович, д.с.г.н., професор, завідувач кафедри, 

Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 

06.01.03. 
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Заступник голови: 

2.  Веремеєнко Сергій Іванович, д.с.г.н., професор, декан факультету, Національний 

університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03; 

Вчений секретар: 

3. Прищепа Алла Миколаївна, к.с.г.н., доцент, доцент кафедри, Національний 

університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03. 

 

У ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН 

спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.08 «Виноградарство» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Власов Вячеслав Всеволодович, член-кореспондент НААН, д.с.г.н., старший 

науковий співробітник, директор, ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства              

імені В. Є. Таїрова» НААН, спеціальність 06.01.08. 

Заступник голови:  

2.  Мулюкіна Ніна Анатоліївна, д.с.г.н., старший науковий співробітник, заступник 

директора інституту, ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» 

НААН, спеціальність 06.01.08. 

Вчений секретар: 

3. Подуст Наталія Василівна, к.с.г.н., старший науковий співробітник, ННЦ «Інститут 

виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН, спеціальність 06.01.08. 

 

В Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України 

спеціалізована вчена рада Д 74.844.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за 

спеціальностями 06.01.07 «Плодівництво» та 06.01.15 «Первинна обробка продуктів 

рослинництва» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Осокіна Ніна Максимівна, д.с.г.н., професор, завідувач кафедри, Уманський 

національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 

06.01.15. 

Заступник голови:  

2. Заморський Володимир Васильович, д.с.г.н., доцент, доцент кафедри, Уманський 

національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 

06.01.07. 

Вчений секретар: 

3. Герасимчук Олена Петрівна, к.с.г.н., доцент, доцент кафедри, Уманський 

національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 

06.01.15. 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

спеціалізована вчена рада К 20.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 

07.00.01 «Історія України» та  07.00.05 «Етнологія» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Кугутяк Микола Васильович, д.і.н., професор, завідувач кафедри,                                    

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

спеціальність 07.00.05. 
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Заступник голови: 

2. Марчук Василь Васильович, д.і.н., професор, завідувач кафедри,                                   

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

спеціальність 07.00.01. 

Вчений секретар: 

3. Королько Андрій Зіновійович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01. 

 

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спеціалізована вчена рада                     

Д 61.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія 

України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Офіцинський Роман Андрійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри,                              

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.01. 

Заступник голови: 

2. Мандрик Іван Олександрович, д.і.н., професор, завідувач кафедри,                                  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.02. 

Вчений секретар: 

3. Скиба Іванна Іванівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», спеціальність 07.00.01. 

 

У ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» спеціалізована 

вчена рада К 29.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.02 «Всесвітня 

історія» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»  

строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Бурьян Михайло Степанович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 07.00.02. 

Заступник голови: 

2. Михальський Ігор Сергійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 07.00.06. 

Вчений секретар: 

3. Єловських Уляна Олексіївна, к.і.н., доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 07.00.06. 

 

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

спеціалізована вчена рада К 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 «Історія України» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Завальнюк Олександр Михайлович, д.і.н., професор, професор кафедри, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01. 

Заступник голови: 

2. Копилов Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, ректор, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01. 

Вчений секретар: 

3. Боровець Іван Іванович, к.і.н., доцент кафедри, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01. 
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У Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії 

спеціалізована вчена рада Д 26.126.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за 

спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 20.02.22 

«Військова історія» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Чайковський Анатолій Степанович, д.і.н., професор, директор, Національний 

науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальності 

07.00.01, 20.02.22. 

Заступник голови: 

2. Салата Оксана Олексіївна, д.і.н., доцент, завідувач відділу, Національний науково-

дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальності 07.00.02, 

20.02.22. 

Вчений секретар: 

3. Ворончук Ірина Олексіївна, к.і.н., доцент, завідувач відділу, Національний науково-

дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.01. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована 

вчена рада Д 64.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 

07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Калініченко Володимир Вікторович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01. 

Заступник голови: 

2. Сорочан Сергій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02. 

Вчений секретар: 

3. Майстренко Владислав Сергійович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01. 

 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 

«Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Добржанський Олександр Володимирович, д.і.н., професор, декан, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01. 

Заступник голови: 

2. Чучко Михайло Костянтинович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02. 

Вчений секретар: 

3. Скорейко Ганна Михайлівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01. 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована 

вчена рада Д 08.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством» строком на три роки. 
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Голова ради: 

1. Тимошенко Лідія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 

08.00.03. 

Заступник голови: 

2. Гришкін Вадим Олегович, д.е.н., професор кафедри, Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03. 

Вчений секретар: 

3. Скрипник Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, докторант кафедри, Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03. 

 

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 «Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Макогон Юрій Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький 

національний університет, спеціальність 08.00.02. 

Заступник голови: 

2. Лук’янченко Наталя Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький 

національний університет, спеціальність 08.00.07. 

Вчений секретар: 

3. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Донецький 

національний університет, спеціальність 08.00.07. 

 

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.062.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 «Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Загорулько Валентин Миронович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, 

Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03. 

Заступник голови: 

2. Ареф’єва Олена Володимирівна, д.е.н., професор, декан, Національний авіаційний 

університет, спеціальність 08.00.04. 

Вчений секретар: 

3. Кравчук Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний 

авіаційний університет, спеціальність 08.00.04. 

 

У Національному університеті харчових технологій спеціалізована вчена рада                

Д 26.058.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Мостенська Тетяна Леонідівна, д.е.н., професор, проректор, Національний 

університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03. 

 

 



 12 

Заступник голови: 

2. Федулова Ірина Валентинівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний 

університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04. 

Вчений секретар: 

3. Пєтухова Ольга Михайлівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Національний 

університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04. 

 

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада Д 55.051.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський 

державний університет, спеціальність 08.00.04. 

Заступник голови: 

2. Мельник Леонід Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський 

державний університет, спеціальність 08.00.06. 

Вчений секретар: 

3. Нагорний Євген Ігорович, к.е.н., старший викладач кафедри, Сумський державний 

університет, спеціальність 08.00.04. 

 

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту спеціалізована вчена 

рада К 73.138.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Казарінова Наталія Леонідівна, д.е.н., доцент, ректор, Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11. 

Заступник голови: 

2. Сергєєва Людмила Нільсівна, д.е.н., професор, проректор, Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11. 

Вчений секретар: 

3. Зульфугарова Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри, Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11. 

 

У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 

спеціалізована вчена рада Д 64.089.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 21.04.02 

«Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Момот Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 

08.00.04. 

Заступник голови: 

2. Васильєв Олексій Вікторович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 

08.00.05. 
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Вчений секретар: 

3. Кадничанський Микола Вікторович, к.е.н., доцент кафедри, Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 

08.00.04. 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена 

рада Д 26.001.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.07 

«Етика», 09.00.08 «Естетика» та 26.00.01 «Теорія та історія культури» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Панченко Валентина Іванівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08, 26.00.01. 

Заступник голови: 

2. Прокопов Денис Євгенович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07. 

Вчений секретар:  

3. Живоглядова Ірина Вікторівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08. 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  

У ДВНЗ «Запорізький національний університет» спеціалізована вчена рада К 17.051.02 

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.04 «Германські 

мови» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Білоусенко Петро Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ 

«Запорізький національний університет», спеціальність 10.02.01. 

Заступник голови: 

2. Зацний Юрій Антонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ 

«Запорізький національний університет», спеціальність 10.02.04. 

Вчений секретар: 

3. Махачашвілі Русудан Кирилевна, к.філол.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ 

«Запорізький національний університет», спеціальність 10.02.04. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена 

рада Д 26.001.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за 10.02.01 «Українська мова», 

10.02.02 «Російська мова», 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови» та 10.02.15 

«Загальне мовознавство» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Мойсієнко Анатолій Кирилович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01. 

Заступник голови: 

2. Кудрявцева Людмила Олексіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.02. 

Вчений секретар: 

3. Гнатюк Лідія Павлівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01. 

 

У Міжнародному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
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ступеня кандидата філологічних наук за 10.02.04 «Германські мови» та 10.02.17 «Порівняльно-

історичне і типологічне мовознавство» строком на два роки. 

Голова спецради: 

1. Ступак Інна Валер’янівна, д.філол.н., декан факультету, Міжнародний гуманітарний 

університет, спеціальність 10.02.17. 

Заступник голови:  

2. Образцова Олена Михайлівна, д.філол.н., завідувач кафедри, Міжнародний 

гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17. 

Вчений секретар: 

3. Міхайлюк Ніна Петрівна, к.філол.н., доцент кафедри, Національний університет 

«Одеська юридична академія», спеціальність 10.02.04. 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
У Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України  

спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Гусаров Сергій Миколайович, д.ю.н., старший науковий співробітник, ректор, 

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 

12.00.07. 

Заступник голови: 

2. Синявська Олена Юхимівна, д.ю.н., професор, начальник навчально-наукового 

інституту, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 

спеціальність 12.00.07. 

Вчений секретар: 

3. Могілевський Леонід Володимирович, к.ю.н., старший науковий співробітник, 

учений секретар секретаріату Вченої ради, Харківський національний університет 

внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                              

імені К. Д. Ушинського» спеціалізована вчена рада К 41.053.04 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)», 13.00.03 

«Корекційна педагогіка» та 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Мартинова Раїса Юріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри,                                         

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                                                

імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02. 

Заступник голови: 

2. Жаровцева Тетяна Григорівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри,                                    

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                                        

імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.08. 

Вчений секретар: 

3. Татарина Інна Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 

13.00.02. 
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У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована 

вчена рада К 73.053.04  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і 

методика управління освітою» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Шпак Валентина Павлівна, д.пед.н., професор кафедри, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06. 

Заступник голови: 

2. Десятов Тимофій Михайлович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06. 

Вчений секретар: 

3. Тютюнник Ольга Вікторівна, к.пед.н., старший викладач кафедри, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06. 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України 

спеціалізована вчена рада Д 11.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за 

спеціальностями 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 14.01.21 «Травматологія та 

ортопедія» та 14.03.08 «Імунологія та алергологія» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Черній Володимир Ілліч, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 

МОЗ України, спеціальність 14.01.30. 

Заступники голови: 

2. Прилуцький Олександр Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 

спеціальність 14.03.08; 

3. Лобанов Григорій Вікторович, д.мед.н., професор кафедри, Донецький 

національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 

14.01.21. 

Вчений секретар: 

4. Нестеренко Олексій Миколайович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Донецький 

національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 

14.01.30.  

 

У ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» спеціалізована 

вчена рада Д 26.551.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.03 

«Нормальна фізіологія» та 03.00.04 «Біохімія» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Безруков Владислав Вікторович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, 

директор, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», 

спеціальність 14.03.03. 

Заступник голови: 

2. Кульчицький Олег Костянтинович, д.мед.н., професор, заступник директора,            

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 

03.00.04. 

Вчений секретар: 

3. Потапенко Раїса Іванівна, к.мед.н., старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова                         

НАМН України», спеціальність 03.00.04. 
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У ДУ «Інститут нефрології НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.565.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.37 «Нефрологія» строком 

на два роки. 

Голова ради: 

1. Колесник Микола Олексійович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут 

нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37. 

Заступник голови: 

2. Багдасарова Інгретта Вартанівна, д.мед.н., професор, керівник відділу, ДУ «Інститут 

нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37. 

Вчений секретар: 

3. Величко Марина Борисівна, к.мед.н., учений секретар, ДУ «Інститут нефрології 

НАМН України», спеціальність 14.01.37. 

 

У ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» спеціалізована вчена 

рада Д 26.550.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 

14.03.05 «Фармакологія» (медичні та біологічні науки) та 14.03.06 «Токсикологія» (медичні 

науки) строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., 

директор, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», спеціальність 

14.03.05 (медичні науки). 

Заступник голови: 

2. Соловйов Анатолій Іванович, д.х.н., д.мед.н., професор, завідувач відділу,                      

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», спеціальність 14.03.05 

(медичні науки). 

Вчений секретар: 

3. Данова Ірина Владиславівна, к.біол.н., старший науковий співробітник відділу,                

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», спеціальність 14.03.05 

(біологічні науки). 

 

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України 

спеціалізована вчена рада Д 26.003.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за 

спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.11 «Кардіологія» та 14.01.12 

«Ревматологія» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Нетяженко Василь Захарович, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет                                     

імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11. 

Заступник голови: 

2. Лизогуб Віктор Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11. 

Вчений секретар: 

3. Мальчевська Тетяна Йосипівна, д.мед.н., доцент кафедри, Національний медичний 

університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11. 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО  
В Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства 

культури України спеціалізована вчена рада К 41.857.01 з правом прийняття до розгляду та 
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проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» строком на два роки. 

Голова ради: 

1. Сокол Олександр Вікторович, д.мист., професор, професор кафедри, Одеська 

національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України, 

спеціальність 17.00.03. 

Заступник голови: 

2. Самойленко Олександра Іванівна, д.мист., професор, проректор з наукової роботи, 

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури 

України, спеціальність 17.00.03. 

Вчений секретар:  

3. Черноіваненко Алла Дмитрівна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Одеська 

національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України, 

спеціальність 17.00.03. 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ  
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 

«Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» та 23.00.04 

«Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Макар Юрій Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.04. 

Заступник голови: 

2. Круглашов Анатолій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01. 

Вчений секретар:  

3. Катеринчук Павло Миколайович, к.політ.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02. 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ  
У Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури 

України спеціалізована вчена рада Д 26.850.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з культурології та 

мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» строком на три роки. 

Голова ради: 

1. Шульгіна Валерія Дмитрівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, 

спеціальність 26.00.01 (культурологія, мистецтвознавство). 

Заступник голови: 

2. Єсипенко Роман Миколайович, д.і.н., професор, професор кафедри, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, 

спеціальність 26.00.01 (культурологія, мистецтвознавство). 

Вчений секретар:  

3. Зосім Ольга Леонідівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 

26.00.01 (культурологія). 

 

 

Директор департаменту 

атестації кадрів              В. Д. Бондаренко 


