
НАКАЗ №____ 

 

 

 Від ____.04.2022 р. 

 

 

 

 

Про утворення спеціалізованих вчених 

рад із захисту докторських дисертацій 
 

На виконання наказу МОН № 320 від 07.04.2022 р. «Про рішення з питань 
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89», 
відповідно до Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження 
наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 13 грудня 2021 року № 1359, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13 січня 2022 р. за № 28/37364 та на підставі рішення 
Атестаційної колегії Міністерства від 7 квітня 2022 року 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити у Хмельницькому національному університеті 

спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук 
строком на три роки: 

1.1. Д 70.052.02. Профіль ради: 05.02.02 «Машинознавство», 05.02.04 
«Тертя та зношування в машинах»; 

1.2. Д 70.052.06. Профіль ради: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та 
компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології»; 

1.3. Д 70.052.01. Профіль ради: 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 «Демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика», 08.00.11 «Математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці»; 

1.4. Д 70.052.05. Профіль ради: 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
освіти». 

2. Призначити: 
2.1. головами спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Синюка Олега Миколайовича, д-ра техн. наук, професора, 
проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету, 
спеціальність 05.02.02; 

 Д 70.052.06. Говорущенко Тетяну Олександрівну, д-ра техн. наук, 
професора, завідувача кафедри Хмельницького національного університету, 
спеціальність 05.13.06; 



 Д 70.052.01. Нижника Віктора Михайловича, д-ра екон. наук, професора, 
проректора Хмельницького національного університету, спеціальність 08.00.07; 

 Д 70.052.05. Бідюк Наталю Михайлівну, д-ра пед. наук, професора, 
завідувача кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
13.00.04; 

2.2. заступниками голів спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Харжевського Вячеслава Олександровича, д-ра техн. наук, 
професора, професора кафедри Хмельницького національного університету, 
спеціальність 05.02.02; 

 Д 70.052.02. Олександренка Віктора Петровича, д-ра техн. наук, 
професора, професора кафедри Хмельницького національного університету, 
спеціальність 05.02.04; 

 Д 70.052.06. Савенко Олег Станіславович, д-ра техн. наук, професора, 
декана Хмельницького національного університету, спеціальність 05.13.05; 

 Д 70.052.01. Гончар Ольга Іванівна, д-ра екон. наук, професора, 
професора кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
08.00.04; 

 Д 70.052.05. Третька Віталія Віталійовича, д-ра пед. наук, професора, 
декана Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04; 

2.3. вченими секретарями спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Смутко Світлану Валеріївну, канд. техн. наук, доцента, 
доцента кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
05.02.02; 

 Д 70.052.06. Бобровнікову Кіру Юліївну, канд. техн. наук, доцента, 
доцента кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
05.13.06; 

 Д 70.052.01. Бабій Ірину Віталіївну, д-ра екон. наук, професора, 
професора кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
08.00.04; 

 Д 70.052.05. Андрощук Ірину Василівну, д-р пед. наук, професора, 
завідувача кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 
13.00.04; 

3. Затвердити персональний склад спеціалізованих вчених рад згідно переліку: 

 Д 70.052.02: 
Ланець Олексій Степанович, д-р техн. наук, професор, директор інституту, 

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.02. 
Сидоренко Ігор Іванович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 

Державний університет «Одеська політехніка», спеціальність 05.02.02. 
Мазур Микола Петрович, д-р техн. наук, професор, керівник центру заочно-

дистанційної освіти, Хмельницький національний університет, спеціальність 
05.02.02. 

Гордєєв Анатолій Іванович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02. 

Шевеля Валерій Васильович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04. 



Савуляк Валерій Іванович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 
Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.02.04. 

Аулін Віктор Васильович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 
05.02.04. 

Стечишин Мирослав Степанович, д-р техн. наук, професор, професор 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04. 

Диха Олександр Володимирович, д-р техн. наук, професор, завідувач 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04 

 Д 70.052.06: 
Бармак Олександр Володимирович, д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.06. 
Лисенко Сергій Миколайович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, 

Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.06. 
Андрощук Олександр Степанович, д-р техн. наук, професор, старший 

науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.13.06. 

Ткачук Ростислав Львович, д-р техн. наук, доцент, начальник кафедри, 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06. 

Бедратюк Леонід Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.06. 

Яцків Василь Васильович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, 
Західноукраїнський національний університет, спеціальність 05.13.05. 

Баловсяк Сергій Васильович, д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 
05.13.05. 

Горошко Андрій Володимирович, д-р техн. наук, професор, професор 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.05. 

Мартинюк Валерій Володимирович, д-р техн. наук, професор, завідувач 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.05. 

Підченко Сергій Костянтинович, д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.05 

 Д 70.052.01: 
Ведерніков Михайло Данилович, д-р екон. наук, професор, завідувач 

кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.07. 
Григорук Павло Михайлович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри, 

Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.11. 
Буяк Леся Михайлівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри, 

Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.11. 
Завгородня Тетяна Павлівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри, 

Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.11. 
Лук’янова Валентина Вячеславівна, д-р екон. наук, професор, завідувач 

кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04. 
Лучик Світлана Дмитрівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-
економічного університету, спеціальність 08.00.07. 



Орлов Олівер Олексійович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04. 

Рєпіна Інна Миколаївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», спеціальність 08.00.04. 

Рудніченко Євгеній Миколайович, д-р екон. наук, професор, професор 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.07. 

Семикіна Марина Валентинівна, д-р екон. наук, професор, завідувач 
кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
спеціальність 08.00.07. 

Стадник Валентина Василівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04. 

Тельнов Анатолій Сергійович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.07. 

Ткаченко Іван Семенович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.11. 

Холоденко Анатолій Михайлович, д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри, 
Одеський національний морський університет, спеціальність 08.00.11. 

Чорна Людмила Олександрівна, д-р екон. наук, професор, професор 
кафедри, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом», спеціальність 08.00.04. 

Хрущ Ніла Анатоліївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04 

 Д 70.052.05: 
Андрощук Ігор Петрович, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри, 

Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 
Бойчук Віталій Миколайович, д-р пед. наук, професор, професор кафедри, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 
спеціальність 13.00.04; 

Біда Олена Анатоліївна, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри, 
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04; 

Білецька Галина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 

Гомонюк Олена Михайлівна, д-р пед. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 

Гуревич Роман Семенович, д-р пед. наук, професор, директор інституту, 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 
спеціальність 13.00.04; 

Діденко Олександр Васильович, д-р пед. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу, Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04; 

Комар Таїсія Василівна, д-р псих. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 

Красильникова Ганна Володимирівна, д-р пед. наук, професор, професор 
кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 

Павлюк Євген Олександрович, д-р пед. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04; 



Пріма Раїса Миколаївна, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.04; 

Скиба Катерина Миколаївна, д-р пед. наук, професор, професор кафедри, 
Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04. 

4. Встановити термін повноважень спецрад від 7 квітня 2022 р. до 31 грудня 
2024 р. 

5. Доручити завідувачу відділу канцелярії Бондар Л.М. завіряти гербовою 
печаткою університету підписи (на документах згідно з переліком (додаток 1)): 

5.1. голів спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Синюка Олега Миколайовича; 

 Д 70.052.06. Говорущенко Тетяни Олександрівни; 

 Д 70.052.01. Нижника Віктора Михайловича; 

 Д 70.052.05. Бідюк Наталі Михайлівни; 
5.2. заступників голів спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Харжевського Вячеслава Олександровича; 

 Д 70.052.02. Олександренка Віктора Петровича; 

 Д 70.052.06. Савенка Олега Станіславовича; 

 Д 70.052.01. Гончар Ольги Іванівни; 

 Д 70.052.05. Третька Віталія Віталійовича; 
5.3. вчених секретарів спеціалізованих вчених рад: 

 Д 70.052.02. Смутко Світлани Валеріївни; 

 Д 70.052.06. Бобровнікової Кіри Юліївни; 

 Д 70.052.01. Бабій Ірини Віталіївни; 

 Д 70.052.05. Андрощук Ірини Василівни. 
6. Головам спеціалізованих вчених рад до 1.05.2022 р. підготувати 

інформацію щодо діяльності спеціалізованої вченої ради для розміщення її на сайті 
університету. 

7. Начальнику центру цифрових технологій Кльоцу І.П. до 15.05.2022 р. 
забезпечити розміщення інформації про діяльність спеціалізованих вчених рад на 
сайті університету. 

8. Завідувачу відділу канцелярії Бондар Л.М. забезпечити розміщення цього 
наказу в електронній мережі університету. 

 

 

 

Ректор      Сергій МАТЮХ 
  



ПРОЄКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 
 

Начальник НДЧ ХНУ                                                  Оксана ЗАХАРКЕВИЧ 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з НР                                                             Олег СИНЮК 

 
 
Начальник відділу кадрів                                             Інна МАРТИНЮК 
 
 

  



Додаток 1 
Перелік документів спеціалізованих вчених рад, 

які засвідчуються гербовою печаткою Хмельницького  
національного університету згідно з вимогами Атестаційної колегії України 

1. Особова картка за формою П-2ДС з обліку кадрів з відомостями, чинними 
на час подання документів до спецради, засвідчена підписом керівника кадрової 
служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка установи – 2 прим. 

2. Копія диплома магістра (спеціаліста) засвідчена підписом вченого 
секретаря спецради та печаткою установи – 2 прим. 

3. Копія свідоцтва про зміну прізвища, засвідчена підписом вченого 
секретаря спецради і печаткою установи, у разі зміни здобувачем прізвища – 2 прим. 

4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені 
кандидатські іспити за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 1999р. №309 – 2 прим. 

5. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для 
здобувачів наукового ступеня доктора наук). 

6. Висновок про наукову та практичну цінність дисертації, виданий 
організацією, де виконувалась дисертація, або до якої був прикріплений здобувач - 
оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального 
семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником 
семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується 
керівником установи  і скріплюється печаткою установи– 2 прим 

7. Відгук наукового керівника, з оцінкою здобувача та його роботи в процесі 
підготовки дисертації, засвідчений печаткою установи, в якій він працює – 1 прим. 

8. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, які викладені в «Основних 
вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», для передачі на зберігання до 
Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, завірена щодо ідентичності 
змісту з іншими екземплярами вченим секретарем ради і завірена печаткою 
установи – 1 прим. 

9. Висновок експертної комісії вченої ради, завірений гербовою печаткою 
установи в якій діє рада. 

10. Повідомлення про захист дисертації, що подається до Атестаційної колегії 
України для опублікування. На бланку установи з гербовою печаткою – 1 прим. 

11. Листи про призначення опонентів – 2 прим. На бланку установи. З 
гербовою печаткою установи. 

12. Відомості про опонентів – 2 прим. З гербовою печаткою установи. 
13. Лист до УкрІНТЕІ – 1 прим. На бланку установи з гербовою печаткою 

установи. 
14. Стенограма – 2 прим. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) 

засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні 
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та 
засвідчена гербовою печаткою установи, при якій функціонує рада. 

15. Супровідний лист до атестаційної справи дисертанта, на бланку установи 
з гербовою печаткою. 

16. Облікова карта дисертації – 4 прим. 

17. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради – 2 прим. 
  



Додаток 2 

 

Зразки підписів 
 

Голів спеціалізованих вчених рад: 

Д 70.052.06. Говорущенко Тетяна Олександрівна ___________ 

Д 70.052.05. Бідюк Наталя Михайлівна   ___________ 

 
Заступників голів спеціалізованих вчених рад: 

Д 70.052.02. Харжевський Вячеслав Олександрович ___________ 

Д 70.052.02. Олександренко Віктор Петрович  ___________ 

Д 70.052.06. Савенко Олег Станіславович   ___________ 

Д 70.052.01. Гончар Ольга Іванівна    ___________ 

Д 70.052.05. Третько Віталій Віталійович   ___________ 

 
Вчених секретарів спеціалізованих вчених рад: 

Д 70.052.02. Смутко Світлана Валеріївна    ___________ 

Д 70.052.06. Бобровнікова Кіра Юліївна    ___________ 

Д 70.052.01. Бабій Ірина Віталіївна     ___________ 

Д 70.052.05. Андрощук Ірина Василівна    ___________ 

 


