
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 

09.02.2021                                                                                           № 157 
 

Про рішення з питань 

присудження наукових ступенів 

і присвоєння вчених звань 

та внесення змін до наказів 

Міністерства освіти і науки України 

від 2 липня 2020 року № 886,  

від 26 листопада 2020 року № 1471 
 

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1232 «Про 

організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії», 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 р. 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 р. за № 1169/19907, Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за               

№ 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від                 

9 лютого 2021 року  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити:  

рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про 

присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам 

вченого звання відповідно до списку; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF/print1464248000510761#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF/print1464248000510761#n17


Затверджено 

наказ Міністерства освіти  

і науки України 

09.02.2021 № 157 

 

 

Рішення спеціалізованих вчених рад  

про присудження ступеня доктора філософії  

з галузей знань та за спеціальностями (за списком) 

 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

ДФ 41.051.001 
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