
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 

06.11.2014                                                                                              № 1279 
 

Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства  
щодо діяльності спеціалізованих  
вчених рад від 31 жовтня 2014 року 

 
Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від              
25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 
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  02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на 
підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 31 жовтня 2014 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Утворити:  
спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається; 
спеціалізовану вчену раду Д 64.707.02 Національного університету 

цивільного захисту України для проведення разового захисту дисертації 
Оніщенко Наталії Вікторівни на здобуття наукового ступеня доктора 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в 
особливих умовах» у складі згідно з додатком 1; 

спеціалізовану вчену раду Д 26.202.01 Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України для проведення разового захисту 
дисертації Костенко Світлани Олексіївни на здобуття наукового ступеня 
доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика» у складі 
згідно з додатком 2. 
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2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно 

до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3. 
 
3. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв, надавши раді право приймати до 
розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.05 «Образотворче 
мистецтво» та 17.00.07 «Дизайн» у складі згідно з додатком 4. 

 

4. Внести зміни до складу спеціалізованих вчених рад згідно з 
додатком 5. 

 
5. У зв’язку з реорганізацією припинити повноваження: 
спеціалізованої вченої ради К 41.052.10 Одеського національного 

політехнічного університету, утвореної відповідно до пункту 1 наказу 
Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року № 455 «Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року»; 

спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного 
університету внутрішніх справ МВС України, утвореної відповідно до 
пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада               
2013 року № 1609 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 21 листопада 2013 року». 

 
6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 6. 
 
7. Унести до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку зі 

зміною складу співзасновників такі зміни: 
№ 
з/п 

Назва 
періодичного 
друкованого 

видання 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки та рік 
включення до 

Переліку наукових 
фахових видань 

України 
1 Інноваційна 

економіка 
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет 
Мінагрполітики України, 
ПВНЗ «Хмельницький 
економічний університет», 
ПП «Інститут економіки, 
технологій і 
підприємництва», 
Тернопільська державна 

економічні 
 (2010) 
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сільськогосподарська 
дослідна станція Інституту 
кормів і сільського 
господарства Поділля 
НААН 

 
8. Відмовити 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                   
02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, у включенні друкованих 
(електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань 
України згідно з додатком 7. 

 
9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Бондаренко В. Д.) 

забезпечити підготовку змін до Переліку наукових спеціальностей, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в  Міністерстві  
юстиції України 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871, щодо доповнення 
переліку галузей науки, за якими присуджується науковий ступінь зі 
спеціальності 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика», галуззю 
«біологічні науки». 

 
10. Затвердити паспорти наукових спеціальностей:  
14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика» (медичні науки) згідно з 

додатком 8; 
14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика» (біологічні науки) згідно з 

додатком 9, який набирає чинності з дати набрання чинності змін до 
Переліку наукових спеціальностей відповідно до пункту 9 цього наказу; 

21.02.03 «Цивільний захист» (технічні науки) згідно з додатком 10. 
 
11. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності 

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

 
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Гевка А. Є. 
 
 
 

Міністр                                                                                                Сергій  КВІТ  
 




