
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 

16.05.2016                                                                              № 515 
 

 
Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства  
щодо діяльності спеціалізованих  
вчених рад від 12 травня 2016 року 

 
Відповідно до підпунктів 47, 48 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 12 травня 2016 
року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Утворити:  
 
1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з 

додатком 1;   
 
2) спеціалізовану вчену раду Д 64.070.01 Харківської державної 

зооветеринарної академії для проведення разового захисту дисертації 
Соколюка Василя Міновича на здобуття наукового ступеня доктора 



ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 «Гігієна тварин та 
ветеринарна санітарія», затвердивши її у складі згідно з додатком 2. 

 
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених 

відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.  
 
3. Відмовити:  
у зв’язку з недотриманням вимог 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 спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з 
додатком 4; 

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, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку 
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з 
додатком 5. 

 
4. Змінити профіль:  
спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02 Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, надавши раді 
право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 
05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» і 05.22.09 «Електротранспорт» 
та затвердивши її у складі згідно з додатком 6; 

спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 Харківського національного 
аграрного університету імені В. В. Докучаєва, надавши раді право 
приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 
06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»,  06.01.09 «Рослинництво» і 
06.01.11 «Фітопатологія» та затвердивши її у складі згідно з додатком 7; 

спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН 
України, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)», 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»  і 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (біологія)»  та затвердивши її у складі згідно з 
додатком 8. 

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

захисту дисертацій згідно з додатком 9; 
до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 10; 
до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатком 11. 



 
6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 
12. 

 
7. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради К 79.051.04 

Чернігівський національний технологічний університет, утвореної 
відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 13 
липня 2015 року № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від              30 червня 2015 року». 

 

 
8. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності 

Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) забезпечити внесення 
відповідних відміток у справи архіву. 

 
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Совсун І. Р. 
 

 
 

Тимчасово виконуючий  
обов’язки Міністра                                                                           Р. В. Греба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
16.05.2016 № 515 

 
Перелік  

спеціалізованих вчених рад 
 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 
В Інституті технічної теплофізики НАН України  спеціалізована вчена рада Д 

26.224.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.14.06 
«Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» строком на два роки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 3 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
16.05.2016 № 515 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

Склад 
спеціалізованих вчених рад 

Інститут технічної теплофізики НАН України 
Д 26.224.01 
Голова ради: 

1. Снежкін Юрій Федорович, д.т.н., професор, директор, Інститут технічної 
теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06. 

Заступники голови: 
2. Халатов Артем Артемович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут 
технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06; 
3. Авраменко Андрій Олександрович, д.т.н., професор, заступник директора, 
Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06. 

Вчений секретар: 
4. Петрова Жанна Олександрівна, д.т.н., старший науковий співробітник, 
головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, 
спеціальність 05.14.06. 

Члени ради: 
5. Басок Борис Іванович, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут 
технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06; 
6. Василенко Сергій Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, 
Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.14.06; 
7. Вольчин Ігор Альбінович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, спеціальність 
05.14.06; 
8. Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, д.ф-м.н., доцент, професор кафедри, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
05.14.06; 
9. Горобець Валерій Григорович, д.т.н., старший науковий співробітник, 
завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, 
спеціальність 05.14.06; 
10. Давиденко Борис Вікторович, д.т.н., старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, 
спеціальність 05.14.06; 
11. Долінський Анатолій Андрійович, д.т.н., професор, завідувач відділу, 
Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06; 
12. Іваницький Георгій Костянтинович, д.т.н., старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, 
спеціальність 05.14.06; 
13. Клименко Віктор Миколайович, д.т.н., професор, головний науковий 
співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06; 
14. Круковський Павло Григорович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут 
технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06; 
15. Ніколаєнко Юрій Єгорович, д.т.н., старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник, Національний технічний університет України 
«КПІ», спеціальність 05.14.06; 
16. Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут 
технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06. 


