
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н  А  К  А  З   
 

м. Київ 

 

04.07.2013                                                                                № 893 

 
 

 
 

Про затвердження рішень  
Атестаційної колегії Міністерства  

освіти і науки, молоді та спорту 
щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 4 липня 2013 року 
 
 

 
Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 
25 квітня 2013 року № 240, пунктів 9 і 14 Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,  
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  7 березня 2007 

року № 423, 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 року 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 року 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 року за 

№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту від 4 липня 2013 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається. 

 
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно 

до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1. 
 

3. Відмовити:  
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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, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в 

утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно  до переліку згідно з 
додатком 2; 

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 року за 
№ 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань 

до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з 
додатком 3. 

 
4. Внести зміни до складу: 

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту 
дисертації згідно з додатком 4; 

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5. 
 
5. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України у зв’язку з 
реорганізацією.  

 
6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 6. 
Внести зміни до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку 

зі зміною назви видань, найменування засновників (співзасновників) видань 
відповідно до списку згідно з додатком 7. 

 
7. 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 року за 
№ 1850/22162:  

 

7.1 виключити з Переліку наукових фахових видань України журнал 
«Директор школи, ліцею, гімназії» (Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних наук України, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Видавництво 

«Педагогічна преса», Центр сприяння суспільному розвитку  ім. Миколи 
Пирогова) та журнал «Практична медицина» (Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, ПП «ПМ»); 
 

7.2 департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) довести до відома 
спеціалізованих вчених рад інформацію про виключення журналів з Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до підпункту 7.1 пункту 7 
цього наказу. 
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8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із 

засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями 
(Марченко А. В.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) 

забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.  
 
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Суліму Є. М. 
 

 
Міністр                                                                                             Д. В. Табачник 

 



Додаток 5 
до наказу Міністерства  

освіти і науки України 
04.07.2013 № 893 

 
Зміни 

до складу спеціалізованих рад 
 

№ 

з/п 

Назва установи, 

шифр спецради 

П.І.Б. фахівців,  

Що виводяться зі складу спецради та вводяться до складу спецради 

1 2 3 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

21. Житомирський державний 
університет імені Івана Франка, 

К 14.053.02 

Залишити у складі ради членом ради вченого секретаря ради, 
кандидата філософських наук, доцента Ковтун Наталію Михайлівну, 

спеціальність 09.00.11. "Релігієзнавство", ввівши до складу ради та 
призначивши вченим секретарем ради кандидата філософських наук, 

Горохову Людмилу Вікторівну, старшого викладача кафедри філософії 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

спеціальність 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії". 

 
 

Директор департаменту атестації кадрів          В. Д. Бондаренко 
 


