
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   

 

м. Київ 

11.07.2017                                                                                              № 996 

 

Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства  

щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 26 червня 2017 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, 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 

26 червня 2017 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 кандидатської спеціалізованої вченої ради у Міжнародному 

науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем  НАН 

України та МОН України  за спеціальністю  08.00.11 «Математичні методи, 
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моделі та інформаційні технології в економіці» у зв’язку з недотриманням 

вимог пунктів 2.2 і 2.9 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 Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальностями 08.00.01 

«Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» у зв’язку з недотриманням вимог 

пунктів 2.2 і 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду; 

у внесенні змін до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури України для проведення разового захисту дисертації Копієвської 

Ольги Рафаілівни на здобуття наукового ступеня доктора культурології  зі 

спеціальності 26.00.06 «Прикладна культурологія. Культурні практики» у 

зв’язку з недотриманням вимог графи 8 додатка 1 до Положення про 

спеціалізовану вчену раду; 

у включенні друкованих періодичних видань до Переліку наукових 

фахових видань України 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 жовтня 

2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України                

2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, відповідно до списку згідно з                  

додатком 3. 
 

4. Внести зміни:  

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту 

дисертацій згідно з додатком 4; 

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5; 

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатком 6. 
 

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 7. 
 

6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 

переліку згідно з додатком 8. 

 

7. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.)  забезпечити внесення відповідних відміток у справи 

архіву. 
 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Ковтунця В. В. 

 

 

Міністр                                                                                              Л. М. Гриневич 
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Додаток 1 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

11.07.2017 № 996 

 

 

Перелік 

спеціалізованих вчених рад 

 

… 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

В Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України 

спеціалізована вчена рада Д 64.180.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

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

спеціальностями 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки» та 05.14.06 «Технічна 

теплофізика та промислова теплоенергетика» строком до 31 грудня 2019 року. 

 

… 
 

 

Директор департаменту  

атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                   А. Г. Шевцов 
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Додаток 2 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

11.07.2017 № 996 

Склад 

спеціалізованих вчених рад 

… 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України 

Д 64.180.02 

Голова ради: 

1. Мацевитий Юрій Михайлович, д.т.н., професор, академік НАН України, завідувач 

відділу, почесний директор, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 

НАН України, спеціальність 05.14.06. 

Заступник голови: 

2. Шубенко Олександр Леонідович, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України, 

завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН 

України, спеціальність 05.05.16. 

Вчений секретар: 

3. Альохіна Світлана Вікторівна, д.т.н., старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. 

Підгорного НАН України, спеціальність 05.05.16. 

Члени ради: 

4. Бойко Анатолій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, 

Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.05.16; 

5. Гнесін Віталій Ісайович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 

05.05.16; 

6. Єпіфанов Сергій Валерійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.05.16; 

7. Каніло Павло Макарович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 

05.14.06; 

8. Колодяжна Любов Володимирівна, д.т.н., старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування                                            

ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 05.05.16; 

9. Костіков Андрій Олегович, д.т.н., доцент, заступник директора, Інститут проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 05.14.06; 

10. Маляренко Віталій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський 

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

05.14.06; 

11. Русанов Андрій Вікторович, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 

05.05.16; 

12. Симбірський Дмитро Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, 

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

05.14.06; 

13. Соловей Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 05.14.06; 

14. Тарелін Анатолій Олексійович, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач 

відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, 

спеціальність 05.05.16; 
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15. Трошенькін Борис Олександрович, д.т.н., старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування                                             

ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 05.14.06; 

16. Усатий Олександр Павлович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор 

кафедри, Харківський технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.05.16; 

17. Харлампіді Дионіс Харлампійович, д.т.н., старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування                                        

ім. А. М. Підгорного НАН України, спеціальність 05.14.06. 

 

… 

 

 

Директор департаменту атестації кадрів  

вищої кваліфікації та ліцензування         А. Г. Шевцов 

 


