
 

Додаток 1 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

15.03.2019  № 358 

 

Перелік 

спеціалізованих вчених рад 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

В Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України спеціалізована вчена рада Д 35.195.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

технічних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» та 01.05.02 

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

строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада Д 64.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.03.02 

«Астрофізика, радіоастрономія», 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» та 01.04.03 

«Радіофізика» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ХІМІЧНІ НАУКИ 

У ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» спеціалізована 

вчена рада Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 

«Органічна хімія» та 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» строком до 31 грудня                

2020 року. 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована 

вчена рада К 73.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія 

людини і тварин» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара: 

спеціалізована вчена рада СРД 08.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

спеціальностями 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.07.02 «Проектування, виробництво та 

випробування літальних апаратів» строком до 31 грудня 2020 року; 

спеціалізована вчена рада Д 08.051.15 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», 05.07.02 «Проектування, 

виробництво та випробування літальних апаратів» та 05.13.03 «Системи та процеси керування» 

строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Київському національному університеті будівництва і архітектури: 

спеціалізована вчена рада Д 26.056.08 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

спеціальностями 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» та 
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05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» строком до 31 грудня                 

2020 року; 

спеціалізована вчена рада Д 26.056.09 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

спеціальностями 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування», 05.24.01 «Геодезія, 

фотограмметрія та картографія» та 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» строком                            

до 31 грудня 2020 року. 

 

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

спеціалізована вчена рада Д 45.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

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

спеціальностями 05.09.01 «Електричні машини й апарати» та 05.09.03 «Електротехнічні 

комплекси та системи» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» спеціалізована 

вчена рада К 08.080.08 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 05.15.10 «Буріння свердловин» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 

спеціалізована вчена рада Д 64.050.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

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

спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування» та 05.03.01 «Процеси механічної 

обробки, верстати та інструменти» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України  спеціалізована 

вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та біологічних наук за 

спеціальностями 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» (сільськогосподарські та 

біологічні), 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та 06.03.03 «Лісознавство і 

лісівництво» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

В Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституті лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. М. Г. Висоцького Держлісагенства України та НАН 

України спеціалізована вчена рада К 64.828.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

В Уманському національному університеті садівництва 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                   

до 31 грудня 2020 року. 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

У ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки                                   

ім. Г. М. Доброва НАН України» спеціалізована вчена рада Д 26.189.02 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки» строком до 31 грудня                

2020 року. 
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В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства 

НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.222.01 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», 07.00.04 

«Археологія» та 07.00.05 «Етнологія» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

У Державному університеті інфраструктури та технологій спеціалізована вчена рада                     

К 26.820.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком до 31 грудня                      

2020 року. 

 

В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України спеціалізована вчена 

рада Д 26.891.01 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 08.00.07 «Демографія, економіка 

праці, соціальна економіка і політика» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» спеціалізована вчена рада К 64.062.08 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

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

до 31 грудня 2020 року. 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована 

вчена рада Д 08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 

09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» та 09.00.05 «Історія філософії» строком             

до 31 грудня 2020 року. 

 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 

09.00.09 «Філософія науки» та 09.00.11 «Релігієзнавство» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада К 64.051.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна і 

соціальна географія» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

У Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України 

спеціалізована вчена рада К 26.504.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 

12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 

2020 року. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована 

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

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 

«Теорія і методика управління освітою» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

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 до 31 грудня 2020 року. 

 

У ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» спеціалізована 

вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 

«Нейрохірургія» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» 

спеціалізована вчена рада Д 64.564.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

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

14.01.14 «Ендокринологія» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 

України спеціалізована вчена рада Д 35.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

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

спеціальностями 14.03.02 «Патологічна анатомія» та 14.03.03 «Нормальна фізіологія» строком 

до 31 грудня 2020 року. 

 

У Міжнародному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з 

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

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» строком до 31 грудня               

2020 року. 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

В Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України спеціалізована вчена рада                      

Д 26.460.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та 

історія культури» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

У Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського спеціалізована вчена 

рада Д 26.005.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне 

мистецтво» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 

У Харківській державній академії фізичної культури спеціалізована вчена рада                                  

К 64.862.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 

«Олімпійський і професійний спорт» строком до 31 грудня 2020 року. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

У Національній академії державного управління при Президентові України спеціалізована 

вчена рада Д 26.810.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за 

спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.02 «Механізми 

державного управління» та 25.00.03 «Державна служба» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
У Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського спеціалізована вчена 

рада Д 26.005.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) культурології та мистецтвознавства за спеціальністю 

26.00.01 «Теорія та історія культури» строком до 31 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

Директор департаменту  

атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                   А. Г. Шевцов 


