
Проект 

Рішення Вченої ради університету 

з питання «Про роботу спеціалізованих вчених рад університету в 2018 році» 

 

25.03.2019 року 

І. Заслухавши звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.01 д.т.н., професора 

Сиченка В.Г., який зазначив, що відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 

спеціалізованій вченій раді надано право на період до 31 грудня 2019р. проводити захисти 

дисертацій за спеціальностями 05.22.06 - «Залізнична колія», 05.22.09 - «Електротранспорт» та 

05.22.12 - «Промисловий транспорт». 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких проведено захист 

1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 4 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів технічних наук (з них: за 

спеціальністю 05.22.06 «Залізнична колія» - 0, за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт» - 5, 

за спеціальністю 05.22.12 «Промисловий транспорт» - 0) дисертацій (з них докторських 1 та 

кандидатських 4 дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію 0 

докторських та 0 кандидатських дисертацій, розглянуто 0 апеляцій, проведено колективне 

рецензування 0 дисертацій, проведено 0 разових захистів дисертацій, прийнято до захисту 0 

докторських та 1 кандидатських. 

Кількість відхилених дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

технічних наук і кандидата технічних наук - 0. 

Всього проведено 9 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких розглядались прийняття 

до захисту та захист дисертацій, а також призначення комісії для попереднього розгляду 

дисертацій. 

Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради – немає. 
 

 Вчена  рада університету зазначає, що робота спеціалізованої вченої ради Д08.820.01 

у звітному 2018 році проводилася відповідно до чинного законодавства та діючих вимог МОН 

України. 

  

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: 

звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.01 д.т.н., професора Сиченка В.Г. за 

звітний 2018 рік затвердити. 

 

ІІ. Заслухавши звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.02 д.т.н., професора 

Боднаря Б.Є., який зазначив, що відповідно до наказу МОН України від 24.10.2017 № 1413 

спеціалізованій вченій раді надано право на період до 24 жовтня 2020р. проводити захисти 

дисертацій за спеціальностями 05.22.07 - «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», 05.22.20 - 

«Експлуатація та ремонт засобів транспорту». 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 3 засідання, на яких проведено захист 

1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», за спеціальністю 05.22.07 

«Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» - 0 дисертацій (з них 1 дисертація написана 

українською мовою), проведено переатестацію 0 докторських та 0 кандидатських дисертацій, 

розглянуто 0 апеляцій, проведено колективне рецензування 0 дисертацій, проведено 0 разових 

захистів дисертацій, прийнято до захисту 0 докторських та 2 кандидатських дисертацій (1 

дисертація зі спеціальності 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 1 дисертація зі 

спеціальності  05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту). 

Кількість відхилених дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

технічних наук і кандидата технічних наук - 0. 

Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради – немає. 
 

 

 



Вчена  рада університету зазначає, що робота спеціалізованої вченої ради Д08.820.02  

у звітному 2018 році проводилася відповідно до чинного законодавства та діючих вимог МОН 

України. 

 

 ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: 

звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.02 д.т.н., професора Боднаря Б.Є. за звітний 

2018 рік затвердити. 

 

ІІІ. Заслухавши звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.03 д.е.н., професора 

Головкової Л.С., яка зазначила, що відповідно до наказу МОН України від 06.03.2017 № 261 

спеціалізованій вченій раді надано право на період до 31 грудня 2019р. проводити захисти 

дисертацій за спеціальностями 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)», 08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством» та 

08.00.11 - «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 4 засідання, на яких проведено захист 

1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня економічних наук та 0 дисертаційних 

робіт на здобуття наукового ступеня кандидатів економічних наук (з них: за спеціальністю 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» - 1, 

дисертація написана українською мовою),  проведено переатестацію 0 докторських та 0 

кандидатських дисертацій, розглянуто 0 апеляцій, проведено колективне рецензування 0 

дисертацій, проведено 0 разових захистів дисертацій, прийнято до захисту 0 докторських та  0 

кандидатських. 

Кількість відхилених дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

економічних наук і кандидата економічних наук - 0. 

Всього проведено 4 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких розглядались прийняття 

до захисту та захист дисертацій, а також призначення комісії для попереднього розгляду 

дисертацій. 

Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради – немає. 
 

Вчена рада університету зазначає, що робота спеціалізованої вченої ради Д08.820.03 у 

звітному 2018 році проводилася відповідно до чинного законодавства та діючих вимог МОН 

України.  

  

ВЧЕНА РАДА  ВИРІШИЛА: 

звіт Голови спеціалізованої вченої ради Д08.820.03 д.е.н., професора Головкової Л.С. за 

звітний 2018 рік затвердити. 

 

 

 

 

 

 


