
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З   
 

м. Київ 
22.12.2016                                                                              № 1604 

 
Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства  
щодо діяльності спеціалізованих  
вчених рад від 13 грудня 2016 року 

 
Відповідно до 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 13 грудня 2016 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:  
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 3; 
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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 4. 

 
4. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 Інституту 

захисту рослин НААН, надавши раді право приймати до розгляду та 
проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.16 «Екологія», 06.01.11 
«Фітопатологія» і 16.00.10 «Ентомологія» та затвердивши її у складі згідно з 
додатком 5. 

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

дисертацій згідно з додатком 6; 
до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7; 
до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань 

відповідно до списку згідно з додатком 8. 
 
6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9. 
 
7. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до 

переліку згідно з додатком 10. 
 
8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

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

 
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Ковтунця В. В. 
 
 
 

Міністр                                                                                              Л. М. Гриневич 
 

Костецька Н. М. 
287-8263, 481-3276 

 



Додаток 1 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
22.12.2016 № 1604 

 
Перелік  

спеціалізованих вчених рад 
 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
У Житомирському державному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада 

К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 «Теорія літератури» 
строком на три роки.  

 
 

Директор департаменту атестації  
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                   А. Г. Шевцов 

 
 
Додаток 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
22.12.2016 № 1604 

Склад 
спеціалізованих вчених рад 

 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
К 14.053.03 
Голова ради: 

1. Чирков Олександр Семенович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06. 

Заступник голови: 
2. Астрахан Наталія Іванівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06. 

Вчений секретар:  
3. Закалюжний Леонід Володимирович, к.філол.н., старший викладач кафедри, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06. 

Члени ради: 
4. Білоус Петро Васильович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
5. Бровко Олена Олександрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський 
університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.06; 
6. Вірченко Тетяна Ігорівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Криворізький 
державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.06; 
7. Галич Олександр Андрійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.01.06; 
8. Євченко Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
9. Зорницька Ірина Валеріївна, к.філол.н., завідувач кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
10. Козлов Роман Анатолійович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Криворізький 
державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.06; 
11. Коляда Олег Васильович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
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12. Левченко Галина Дмитрівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
13. Ліпісівіцький Микола Леонідович, к.філол.н., доцент кафедри, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06; 
14. Назарець Віталій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, 
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука, 
спеціальність 10.01.06; 
15. Федоренко Лариса Олександрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06. 
 
 
 

Директор департаменту  
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування       А. Г. Шевцов 

 


	8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.)  забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.
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