
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
С &  20 / & у .  мКнїв №  / с / ^

Про затвердження складу 
Атестаційної колегії Міністерства

Відповідно до пункту 3 Порядку затвердження рішень про присвоєння 
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 серпня 2015 року № 656, пункту 3 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 
№ 567, пункту 6 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,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Атестаційної колегії Міністерства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21 березня 2014 року № 257.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (І. А. Єрко) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Ганна НОВОСАД



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
_____________2019 №.

Склад
Атестаційної колегії Міністерства

НОВОСАД 
Г анна Ігорівна 
Голова колегії

Міністр освіти і науки України

СТАДНИЙ 
Crop Андрійович

заступник Міністра освіти і науки

Заступник голови колегії

ПОЛЮХОВИЧ заступник Міністра освіти і науки, кандидат
Юрій Юрійович історичних наук
Заступник голови колегії

Криштоф
Світлана Дмитрівна 
Учений секретар колегії

директор департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації МОН, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник

Губерський 
Леонід Васильович

ректор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор філософських 
наук, професор

ГУНДОРОВА 
Тамара Іванівна

завідувачка відділу Інституту літератури ім. 
Т. Г. Шевченка НАН України, доктор 
філологічних наук, професор

Загородній 
Анатолій Глібович

директор Інституту теоретичної фізики НАН 
України, доктор фізико-математичних наук, 
професор

Колежук
Олексій Костянтинович

професор кафедри Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, заступник 
голови Наукового комітету Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій, доктор 
фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник

Кузнецова 
Наталія Семенівна

віце-президент Національної академії правових 
наук України, доктор юридичних наук, 
професор



Мошинський Віктор 
Степанович

Телелим
Василь Максимович

Цимбалюк Віталій 
Іванович

Шабанов Дмитро 
Андрійович

Міністр освіти і науки

ректор Національного університету водного 
господарства та природокористування, доктор 
сільськогосподарських наук, професор

професор Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського, доктор 
військових наук, професор

президент Національної академії медичних наук 
України, доктор медичних наук, професор

заступник декана біологічного факультету 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, доктор біологічних наук,


