
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТН І НАУКИ УКРАЇНИ

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, та 
на підставі клопотань закладів вищої освіти і наукових установ

НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду 
та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузей знань та за спеціальностями у складі згідно з додатком,

2. Унести зміни:
1) до Спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузей знань та за спеціальностями, утворених відповідно до 
пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2020 року 
№ 1287 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження 
ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих 
вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 
18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року №1198»:

вивести зі складу спеціалізованої вченої ради ДФ 26.829.003 
Національного університету фізичного виховання і спорту України опонента, 
доктора педагогічних наук, професора Болобана Віктора Миколайовича 
(Бердянський державний педагогічний університет), ввівши до складу 
зазначеної ради опонента, кандидата педагогічних наук, професора Сосіну 
Валентину Юріївну (Львівський державний університет фізичної культури 
імені Івана Боберського);
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2) до Спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузей знань та за спеціальностями, утворених відповідно до 
пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 4 грудня 2020 фоку 
№ 1502 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження 
ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і 
науки України від 21 жовтня'2020 року № 1287 (зі змінами), від 9 листопада 
2020 року № 1392 (зі змінами), від 26 листопада І2020 року № 1472»:

у четвертій колонці пункту 107 слова «Житкова Тетяна 
Володимирівна» замінити словами «Жидкова Тетяна Володимирівна», а 
слова «Харківський державний університет залізничного транспорту» 
замінити словами «Український державний університет залізничного 
транспорту».

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справи архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Кизима М.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



5. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, д.н.д.у., професор, Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди

101. Національний університет 
цивільного захисту України, 
ДФ 64.707.005

Лях Юлія 
Іванівна,

галузь знань «Публічне 
управління та 
адміністрування»,

спеціальність «Публічне 
управління та 
адміністрування»

Голова ради:
1. Домбровська Світлана Миколаївна, д.нд.у., професор, 
Національний університет цивільного захисту України.

Рецензенти:
2.і Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, д.нд.у., Національний 
університет цивільного захисту України.
3. Майстро Сергій Вікторович, д.нд.у., професор, Національний 
університет цивільного захисту України.

Опоненти:
4. Антонова Людмила Володимирівна, д.нд.у., професор, 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
5. Лашкіна Марія Григорівна, к.н.д.у., Національний авіаційний 
університет

102. Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ МВС України, 
ДФ 41.884.005

Гриньова Карина 
Геннадіївна,

галузь знань «Право»,

спеціальність «Право»

Голова ради:
1. Конопельський Віктор Ярославович, д.ю.н., професор, Одеський 
державний університет внутрішніх справ МВС України.

Рецензенти:
2. Корнієнко Максим Вікторович, д.ю.н., доцент, Одеський державний 
університет внутрішніх справ МВС України.
3. Тетерятник Ганна Костянтинівна, к.ю.н., доцент, Одеський 
державний університет внутрішніх справ МВС України.

Опоненти:
4. Чаплинський Костянтин Олександрович, д.ю.н., професор, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС 
України.
5. Бєлік Лариса Степанівна, к.ю.н., Національний університет «Одеська 
юридична академія»

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ

42


