
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 

від 21.11.2019 р. № 1451  

 

 

 

Зміни до персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України 

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) доповнити пунктом 13 такого 

змісту: 

13. Ковальчук Василь 

Івановича 

завідувач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

 

016 Спеціальна освіта доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Бондаренко Юлія 

Анатоліївна 

професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво доповнити пунктом 4 такого 

змісту: 

4. Мархайчук 

Наталія Віталіївна 

завідувач кафедри телебачення Харківської 

державної академії культури 

 

022 Дизайн доповнити пунктом 10 такого змісту: 

10. Кутателадзе 

Владислав 

Вікторович 

доцент кафедри дизайну Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв 

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Щербань 

Анатолій 

Леонідович 

завідувач кафедри історії, музеєзнавства та 

пам’яткознавства Харківської державної академії 

культури 

 

032 Історія та археологія доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Литвиненко 

Роман 

Олександрович 

завідувач кафедри всесвітньої історії та археології 

Донецького національного університету імені 

Василя Стуса 

 

 

 



052 Політологія доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Мамонтова Елла 

Вікторівна 

професор кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові 

України 

 

292 Міжнародні економічні відносини доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Омельяненко 

Віталій 

Анатолійович 

докторант Інституту економіки промисловості 

Національної академії наук України 

 

061 Журналістика доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Чекштуріна 

Вікторія 

Миколаївна 

професор кафедри управління соціальними 

комунікаціями Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

051 Економіка доповнити пунктом 11 такого змісту: 

11. Дороніна Ольга 

Анатоліївна 

виконуюча обов’язки завідувача кафедри 

менеджменту та поведінкової економіки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

 

281 Публічне управління та адміністрування доповнити пунктами 8 та 9 

такого змісту: 

8. Драгомирецька 

Наталія 

Михайлівна 

професор кафедри гуманітарних наук та соціально-

політичних наук Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

9. Шевчук 

Олександр 

Михайлович 

професор кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

293 Міжнародне право доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту: 

4. Завгородня 

Владислава 

Миколаївна 

завідувач кафедри міжнародного, європейського 

права та цивільно-правових дисциплін Сумського 

державного університету 

5. Стешенко 

Володимир 

Миколайович 

завідувач кафедри міжнародного права 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

 

091 Біологія доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Шелюк Юлія 

Святославівна 

завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та 

збереження біорізноманіття Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 



102 Хімія доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Швед Олена 

Миколаївна 

виконуюча обов’язки директора навчально-наукового 

центру експериментальної хімії Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка. 171 Електроніка доповнити пунктом 

7 такого змісту: 

7. Ховерко Юрій 

Миколайович 

професор кафедри напівпровідникової електроніки 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

173 Авіоніка доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Барсов Валерій 

Ігорович 

професор кафедри систем управління літальних 

апаратів Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка доповнити пунктом 5 такого 

змісту: 

 

5. Сорокін 

Володимир 

Федорович 

декан факультету авіаційних двигунів Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 

136 Металургія доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Ягольник Максим 

Вікторович 

доцент кафедри металургії чавуну Національної 

металургійної академії України 

 

144 Теплоенергетика. 145 Гідроенергетика доповнити пунктом 9 такого 

змісту: 

9. Кравець Тарас 

Юрійович 

доцент кафедри теплоенергетики, теплових та 

атомних електричних станцій Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 

161 Хімічні технології та інженерія доповнити пунктами 6 та 7 такого 

змісту: 

 

6. Бондаренко 

Світлана Петрівна 

завідувач кафедри харчової хімії Національного 

університету харчових технологій 

7 Сангінова Ольга 

Вікторівна 

заступник декана хіміко-технологічного факультету 

Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

 

 

 



182 Технології легкої промисловості доповнити пунктом 4 такого змісту: 

 

4. Назарчук 

Людмила 

Володимирівна 

доцент кафедри галузевого машинобудування та 

лісового господарства Луцького національного 

технічного університету 

 

185 Нафтогазова інженерія та технології доповнити пунктом 5 такого 

змісту: 

5. Хоменко 

Володимиро 

Львович 

доцент кафедри нафтогазової інженерії та буріння 

Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Трикоз Людмила 

Вікторівна 

професор кафедри будівельних матеріалів, 

конструкцій та споруд Українського державного 

університету залізничного транспорту 

 

201 Агрономія доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Каменщук Богдан 

Дмитрович 

завідувач відділу координації наукових досліджень, 

економіки, маркетингу та аспірантури Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля 

Національної академії аграрних наук України 

 

205 Лісове господарство доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Миронюк Віктор 

Валентинович 

доцент кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

221 Стоматологія доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Бойцанюк 

Світлана Іванівна 

декан стоматологічного факультету Тернопільського 

національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України 

 

222 Медицина доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Федонюк Лариса 

Ярославівна 

завідувач кафедри медичної біології Тернопільського 

національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України 

 

226 Фармація, промислова фармація доповнити пунктом 9 такого змісту: 

9. Каплушенко 

Андрій 

Григорович 

завідувач кафедри фізколоїдної хімії Запорізького 

державного медичного університету 

 



Розділ НМК 11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення доповнити 

підрозділом:  

«228 Педіатрія 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

1. Беш Леся 

Василівна 

завідувач кафедри педіатрії № 2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила 

Галицького 

2. Бєлоусову Ольга 

Юріївна 

завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та 

нутриціології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти 

3. Боярчук Оксана 

Романівна 

завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою 

хірургією Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України 

4. Виговська Оксана 

Валентинівна 

декан медичного факультету № 3 (педіатрія) 

Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця 

5. Гончарь 

Маргарита 

Олександрівна 

завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Харківського національного медичного університету 

6. Маменко Марина 

Євгеніївна 

декан педіатричного факультету Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика 

7. Синоверська 

Ольга Богданівна 

завідувач кафедри дитячих хвороб післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету 

8. Сміян Олександр 

Іванович 

завідувач кафедри педіатрії Сумського державного 

університету 

9. Усачова Олена 

Віталіївна 

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Запорізького державного медичного університету 

 

229 Громадське здоров’я доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Грузєва Тетяна 

Степанівна 

завідувач кафедри соціальної медицини та 

громадського здоров’я Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця 

 

232 Соціальне забезпечення доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Кравченко Оксана 

Олексіївна 

декан факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

 

 

 



261 Пожежна безпека доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5. Калиновський 

Андрій Якович 

начальник кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки факультету оперативно-

рятувальних сил Національного університету 

цивільного захисту України 

 

 

 

241 Готельно-ресторанна справа доповнити пунктом 7 такого змісту: 

7. Транченко  

Людмила 

Володимирівна 

завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи Уманського національного університету 

садівництва 

 
 
 
Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих       О. І. Шаров 
 
 


