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Додаток 1 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 
16.12.2021 № 1384 

 

Спеціалізовані вчені ради  

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій  

на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями 

 

№  

з/п 

Найменування 

закладу вищої освіти 

(наукової установи), 

шифр ради 

Прізвище, ім’я,  

по батькові  

здобувача ступеня 

доктора філософії, 

галузь знань, 

спеціальність 

Склад ради 

1.  Академія праці, соціальних 

відносин і туризму 

Федерації профспілок 

України, 

ДФ 26.888.004 

Каплін Сергій 

Миколайович, 

 

галузь знань «Право», 

 

спеціальність «Право» 

 

 

Голова ради: 

1. Журавель Ярослав Володимирович, д.ю.н., доцент, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України. 

Рецензенти: 

2. Ховпун Олексій Сергійович, д.ю.н., доцент, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України. 

3. Майданник Олена Олексіївна, д.ю.н., професор, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України. 

Опоненти: 

4. Батанов Олександр Васильович, д.ю.н., професор, Інститут держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

5. Марцеляк Олег Володимирович, д.ю.н., професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

2.  Буковинський державний 

медичний університет  

МОЗ України, 

ДФ 76.600.028 

Дрозда Іванна  

Іванівна, 

 

галузь знань «Охорона 

здоров’я», 

 

спеціальність 

«Стоматологія» 

Голова ради: 

1. Бєліков Олександр Борисович, д.мед.н., професор, Буковинський 

державний медичний університет МОЗ України. 

Рецензенти: 

2. Кузняк Наталія Богданівна, д.мед.н., професор, Буковинський 

державний медичний університет МОЗ України. 

3. Годованець Оксана Іванівна, д.мед.н., професор, Буковинський 

державний медичний університет МОЗ України. 
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5. Макаров Віталій Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський 

національний медичний університет МОЗ України 

 

195. Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі, 

ДФ 27.053.013 

Амурова Яна  

Володимирівна, 

 

галузь знань «Соціальні 

та поведінкові науки», 

 

спеціальність 

«Психологія» 

 

Голова ради: 

1. Волженцева Ірина Вікторівна, д.психол.н., професор, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

Рецензенти: 

2. Калмиков Георгій Валентинович, д.психол.н., доцент, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

3. Кириченко Тетяна Василівна, к.психол.н., доцент, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

Опоненти: 

4. Католик Галина Вікторівна, д.психол.н., доцент, Львівський 

державний університет внутрішніх справ. 

5. Крупельнцька Людмила Францівна, д.психол.н., професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації                Світлана КРИШТОФ 



 

Додаток 2 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

16.12.2021 № 1384 

 

 

Зміни, 

що вносяться до наказів Міністерства освіти і науки України 

 

1. У четвертій колонці пункту 14 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 3 вересня 2021 року № 965 «Про утворення спеціалізованих вчених рад 

для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України», у пункті 2 слово «доцент» замінити 

словом «професор». 

 

2. У пункті 97 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                    

13 жовтня 2021 року № 1099 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 

присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України», вивести зі складу ради голову ради, 

доктора медичних наук, професора Гончарова Вадима Євгенійовича 

(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України), ввівши 

до складу ради та призначивши головою ради доктора медичних наук, 

професора Андруха Павла Георгійовича (Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України). 

 

3. У Спеціалізованих вчених радах 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 2 грудня 2021 року 

№ 1296 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження 

ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства 

освіти і науки України»: 

у пункті 10 вивести зі складу ради голову ради, доктора технічних 

наук, професора Рудя Юрія Савелійовича (Криворізький національний 

університет), ввівши до складу ради та призначивши головою ради доктора 

технічних наук, професора Монастирського Юрія Анатолійовича 

(Криворізький національний університет); 
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у четвертій колонці пункту 29 слово «Шматко» замінити словом 

«Шматько», слово «Кузькичов» замінити словом «Кузьмичов», а слово 

«Просвірін» замінити словом «Просвірнін»; 

у другій колонці пункту 138 букви і цифри «ДФ 64.600.051» замінити 

буквами і цифрами «ДФ 64.051.066»; 

у пункті 155:  

вивести зі складу ради голову ради, доктора юридичних наук, 

професора Галянтича Миколу Костянтиновича (Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України), ввівши до складу ради та призначивши головою ради доктора 

юридичних наук, доцента Штефан Олену Олександрівну (Науково-дослідний 

інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України);  

вивести зі складу ради рецензента, доктора юридичних наук, професора 

Заіку Юрія Олександровича (Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України), ввівши до 

складу ради рецензента, доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітника Бобрика Володимира Івановича (Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України). 

 

4. У четвертій колонці пункту 111 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 10 грудня 2021 року № 1352 «Про утворення спеціалізованих вчених рад 

для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України»: 

у пункті 3 слова «старший науковий співробітник» замінити словами 

«старший дослідник»; 

у пункті 5 букви і слово «д.ф.-м.н., професор,» замінити буквами і 

словами «к.ф.-м.н., старший науковий співробітник». 

 

 

 

Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації                                                  Світлана КРИШТОФ  

 


