МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

29.12.2014

№ 1528

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 22 грудня 2014 року
Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство
освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від
25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567,
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, молоді та спорту України від 17 жовтня
2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02
листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії
Міністерства від 22 грудня 2014 року
НАКАЗУЮ:
1. Утворити:
спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;
спеціалізовану вчену раду Д 26.852.06 Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова для проведення разового захисту
дисертації Зернецької Алли Анатоліївни на здобуття наукового ступеня доктора
філологічних наук за спеціальностями 10.02.02 «Російська мова» та 10.02.15
«Загальне мовознавство» у складі згідно з додатком 1;
спеціалізовану вчену раду Д 26.004.16 Національного університету
біоресурсів і природокористування України для проведення разового захисту

дисертацій Бондара Олександра Григоровича та Піддубного Олексія Юрійовича
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право» у складі згідно з додатком 2.
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до
абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.
3. Відмовити:
у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену
раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні
спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 4;
у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за
№ 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з
додатком 5.
4. Змінити профіль:
спеціалізованої вченої ради Д 64.052.09 Харківського національного
університету радіоелектроніки, надавши раді право приймати до розгляду та
проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
технічних за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
та 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» у складі згідно з
додатком 6;
спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 Національної академії внутрішніх
справ МВС України, надавши раді право приймати до розгляду та проводити
захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та
психологічних наук за спеціальностями 12.00.12 «Філософія права» (юридичні
науки) та 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні, юридичні науки)
у складі згідно з додатком 7;
спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, надавши раді право
приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна
педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «теорія і методика професійної
освіти» у складі згідно з додатком 8.
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5. Внести зміни:
до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту
дисертації згідно з додатком 9;
до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 10.
6. Припинити повноваження:
спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, утвореної відповідно до пункту 1
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня
2012 року № 1049 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від
26 жовтня 2012 року»;
спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 Національного університету
біоресурсів і природокористування України, утвореної відповідно до пункту 1
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня
2013 року № 54 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від
25 січня 2013 року»;
спеціалізованої вченої ради К 65.357.01 Інституту овочівництва і
баштанництва НААН, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства
освіти і науки України від 04 липня 2013 року № 893 «Про затвердження
рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 4 липня 2013 року»;
спеціалізованої вченої ради К 29.053.06 ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка», утвореної відповідно до пункту 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 року № 1411 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 10 жовтня
2013 року»;
спеціалізованої вченої ради К 09.052.05 ДВНЗ «Криворізький
національний університет, утвореної відповідно до пункту 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року № 1609 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 21 листопада
2013 року»;
спеціалізованої вченої ради Д 08.188.01 Інституту геотехнічної механіки
ім. М. С. Полякова НАН України, утвореної відповідно до пункту 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 року № 153 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 14 лютого 2014 року»;
спеціалізованої вченої ради Д 08.188.02 Інституту геотехнічної механіки
ім. М. С. Полякова НАН України, утвореної відповідно до пункту 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 року № 153 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 14 лютого 2014 року»;
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спеціалізованої вченої ради К 41.113.01 Одеської державної академії
технічного регулювання та якості, утвореної відповідно до пункту 1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2014 року № 793 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року».
7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 11.
8. Внести зміни до Переліку наукових фахових видань України:
8.1 у зв’язку зі зміною виду видання, виключивши журнал «Інновації в
стоматології. Инновации в стоматологии. Innovations in Stomatology»
(Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних
наук України») (медичні науки) з Переліку (друкованих) наукових фахових
видань України;
8.2 у зв’язку зі зміною назви видання та найменування засновника
стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 12.
9. Затвердити паспорти наукових спеціальностей:
08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища» (економічні науки) згідно з додатком 13;
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (економічні науки) згідно з
додатком 14.
10. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності
Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) забезпечити внесення
відповідних відміток у справи архіву.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гевка А. Є.

Міністр

Сергій КВІТ
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Додаток 11
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.12.2014 № 1528
Список
друкованих (електронних) періодичних видань,
що включаються до Переліку наукових фахових видань України
І. Друковані періодичні видання

1

Назва друкованого
періодичного видання
Versus

2

Агробіологія

3

Агроекологічний журнал
Агроэкологический журнал
Agroecologycal journal

4

Агросвіт

5

Агрохімія і ґрунтознавство

6

Актуальні проблеми сучасної
медицини: Вісник Української
медичної стоматологічної
академії
Актуальні проблеми філософії
та соціології
Current Problems of Philosophy
and Sociology
(серія Філософія)
Будівельні матеріали, вироби
та санітарна техніка
Строительные материалы,
изделия и санитарная техника
Building materials, Product and
technical equipment

№ з/п

7

8

Засновник (співзасновники)
Мелітопольський державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
Білоцерківський національний
аграрний університет
Інститут агроекології і
природокористування НААН
України,
ДУ «Інститут охорони ґрунтів»
Дніпропетровський державний
аграрний університет,
ТОВ «ДКС Центр»
Національний науковий центр
«Інститут грунтознавства та
агрохімії імені
О. Н. Соколовського»
ВДНЗ «Українська медична
стоматологічна академія»
Національний університет
«Одеська юридична академія»

ДП «Український науководослідний і проектноконструкторський інститут
будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ», Київський
національний університет
будівництва та архітектури

Галузі науки
філософські
сільськогосподарські
сільськогосподарські
біологічні
економічні
сільськогосподарські
біологічні
медичні

філософські

технічні

5

9

Вісник аграрної історії

10

Вісник Академії митної
служби України.
Серія: «Право»
Вісник Бердянського
університету менеджменту і
бізнесу
Вісник ДІТБ.
Вестник ДИТБ.
DITB’s Bulletin
Вісник Запорізького
національного університету
Вісник Київського
національного торговельноекономічного університету
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Серія «Психологія»
Вісник Національного
технічного університету
України «Київський
політехнічний інститут»
серія приладобудування.
Вестник Национального
технического университета
Украины «Киевский
политехнический институт»
серия приборостроение.
Bulletin of National Technical
University of Ukraine «Kyiv
Polytechnic Institute» Series
Instrument Making
Informationsblatt der Nationalen
technischen Universitat der
Ukraine «Kyjiwer
polytechnisches Institut»
Serie Geratebau
Вісник Одеського
національного університету.
Психологія
Вісник соціально-економічних
досліджень

11
12
13
14
15

16

17
18

Національний педагогічний
університет імені М. П.
Драгоманова, Національний
університет біоресурсів і
природокористування України,
Державна наукова
сільськогосподарська бібліотека
НААН України
Академія митної служби України

історичні

юридичні

ТОВ «Бердянський університет
менеджменту і бізнесу»

економічні

Донецький інститут туристичного
бізнесу

економічні

ДВНЗ «Запорізький національний
університет» МОН України
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

юридичні
економічні
психологічні

Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут»

технічні

Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова

психологічні

Одеський державний економічний
університет

економічні
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19

20

21

22

Вісник Сумського
національного аграрного
університету
(Серія: механізація та
автоматизація виробничих
процесів)
Вісник Харківського
національного аграрного
університету
ім. В. В. Докучаєва. Серія
фітопатологія та ентомологія
Вісник Харківського
національного аграрного
університету
ім. В. В. Докучаєва.
Серія економічні науки
Гуманітарний часопис

23

Державна політика та
економічний розвиток
(Public Policy and Economic
Development)

24

Економіка транспортного
комплексу
Экономика транспортного
комплекса
Economics of Transport
Complex
Економічний вісник Донбасу

25
26

27

Збірник наукових праць
Державного економікотехнологічного університету
транспорту.
Серія «Транспортні системи і
технології»
Збірник наукових праць
Дніпропетровського
національного університету
залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна
«Транспортні системи та
технології перевезень»

Сумський національний аграрний
університет

технічні

Харківський національний
аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва

сільськогосподарські

Харківський національний
аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва

економічні

Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»
Чорноморський державний
університет імені Петра Могили,
Місцева громадська організація
«Центр економічних та
політологічних досліджень»,
громадянка України –
Ємельянова Т. В.
Харківський національний
автомобільно-дорожній
університет

філософські

Луганський національний
університет імені Тараса
Шевченка
Державний економікотехнологічний університет
транспорту

економічні

Дніпропетровський національний
університет залізничного
транспорту імені академіка
В. Лазаряна

державне
управління

економічні

технічні

технічні
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28

29
30

Збірник наукових праць
Кіровоградського
національного технічного
університету. Техніка в
сільськогосподарському
виробництві, галузеве
машинобудування,
автоматизація
Збірник наукових праць
Уманського національного
університету садівництва
Збірник наукових праць
Харківського університету
Повітряних Сил

31

Інвестиції: практика та досвід

32

Інженерія програмного
забезпечення

33

Кардиология: от науки к
практике

34

Квалілогія книги

35

Кібернетика та обчислювальна
техніка
Кибернетика и
вычислительная техника
Cybernetics and computer
engineering
Клінічна анатомія та
оперативна хірургія
Логопедія (педагогічні науки)

36
37

38

Медична психологія
Медицинская психология

39

Мистецька освіта: зміст,
технології, менеджмент

Кіровоградський національний
технічний університет

Уманський національний
університет садівництва
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Чорноморський державний
університет імені Петра Могили,
ТОВ «ДКС Центр»
Національний авіаційний
університет
Українська військово-медична
академія, ГО «Товариство
інвалідів з дитинства з
вродженими та набутими вадами
серця «Кардіопротекція», ТОВ
«Професійні видання Східна
Європа»
Українська академія друкарства
НАН України, Міжнародний
науково-навчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України,
Інститут кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України
Буковинський державний
медичний університет
Національний педагогічний
університет імені
М. П. Драгоманова, Кам’янецьПодільський національний
університет імені Івана Огієнка
Харківська медична академія
післядипломної освіти,
Харківське медичне товариство
ПВНЗ «Мистецький інститут
художнього моделювання та
дизайну імені Сальвадора Далі»

технічні

сільськогосподарські
технічні
військові
державне
управління
фізикоматематичні
технічні
медичні

технічні
фізикоматематичні
технічні

медичні
педагогічні
психологічні

медичні
психологічні
педагогічні
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40

Мінералогічний журнал
Mineralogical Journal (Ukraine)

41

Народознавчі зошити

42

Наука в олимпийском спорте

43

Наука і оборона

44

Наука і техніка Повітряних
Сил Збройних Сил України

45

Наука та прогрес транспорту.
Вісник Дніпропетровського
національного університету
залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна
Науковий вісник Академії
муніципального управління,
серія «Управління»
Науковий вісник Київського
національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
Науковий вісник
Миколаївського національного
університету імені
В. О. Сухомлинського.
Педагогічні науки
Науковий вісник
Миколаївського національного
університету імені
В. О. Сухомлинського.
Філологічні науки
(літературознавство)
Науковий вісник
Миколаївського національного
університету імені
В. О. Сухомлинського.
Економічні науки
Науковий вісник Національної
академії внутрішніх справ
Науковий вісник Національної
музичної академії України
імені П. І.Чайковського

46
47

48

49

50

51
52

Національна академія наук
України, Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення
імені М. П. Семененка НАН
України
Національна академія наук
України, Інститут народознавства
НАН України
Національний університет
фізичного виховання і спорту
України, Національний
олімпійський комітет
Міністерство оборони України
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Дніпропетровський національний
університет залізничного
транспорту імені академіка
В. Лазаряна

геологічні

філологічні
(фольклористика)
фізичне
виховання та
спорт
технічні
військові
технічні
військові
технічні

Академія муніципального
управління

державне
управління

Київський національний
університет театру, кіно і
телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського

мистецтвознавство
педагогічні

Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського

філологічні

Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського

економічні

Національна академія внутрішніх
справ МВС України
Національна музична академія
України імені П. І.Чайковського

юридичні
мистецтвознавство
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53
54

Наукові записки
Наукові записки НаУКМА

55

Наукові записки НаУКМА

56

Наукові записки Харківського
національного педагогічного
університету імені
Г. С. Сковороди.
«Літературознавство»
Наукові праці Інституту
біоенергетичних культур і
цукрових буряків
Наукові праці історичного
факультету Запорізького
національного університету
Наукові праці.
Серія: «Філологія.
Мовознавство»
Педагогіка та психологія

57
58
59
60
61
62

Педагогіка формування
творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школах
Питання хімії та хімічної
технології
Вопросы химии и химической
технологии

63
64

65

66

Українська академія друкарства
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди

технічні
юридичні
фізикоматематичні
технічні
філологічні

Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків НААН
України
ДВНЗ «Запорізький національний
університет» МОН України

сільськогосподарські

Чорноморський державний
університет імені Петра Могили

філологічні

Харківський національний
педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди
Класичний приватний університет

педагогічні

історичні

педагогічні

ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний
університет»

хімічні
технічні

Поліграфія і видавнича справа

Українська академія друкарства

технічні

Праці Таврійського
державного
агротехнологічного
університету
Прикарпатський вісник НТШ
(серія «Думка»)

Таврійський державний
агротехнологічний університет

технічні

Івано-Франківський Осередок
Наукового товариства ім.
Шевченка, ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника», Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу, ДВНЗ
«Івано-Франківський державний
медичний університет»
Проблеми екології та
ВДНЗ України «Українська
медицини
медична стоматологічна
Проблемы экологии и
академія» МОЗ України,
медицины
Українська Академія наук
Medical and ecological problems національного прогресу

політичні

медичні
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67

Проблеми ендокринної
патології
Проблемы эндокринной
патологии

68

Проблеми етномузикології

69

72

Прогресивні техніка та
технології харчових
виробництв ресторанного
господарства і торгівлі
Реєстрація, зберігання і
обробка даних
Регистрация, хранение и
обработка данных
Сборник научных трудов
Донбасского государственного
технического университета
Collection of Scientific Papers of
DonSTU
Селекція і насінництво

73

Системи обробки інформації

74

Системи озброєння і військова
техніка

75

Слов’янський світ

76

Сучасне суспільство:
політичні науки, соціологічні,
культурологічні науки
Сучасні інформаційні
технології у сфері безпеки та
оборони
Теорія та практика дизайну

70

71

77
78
79

80

Технологічний аудит та
резерви виробництва
Технологический аудит и
резервы производства
Technology audit and production
reserves
Українська музика

Національна академія медичних
наук України, МОЗ України, ДУ
«Інститут проблем ендокринної
патології ім. В. Я. Данилевського
Національної академії медичних
наук України»
Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського
Харківський державний
університет харчування та
торгівлі

біологічні

мистецтвознавство
технічні

Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України

технічні

Донбаський державний технічний
університет

технічні

Інститут рослинництва ім.
В. Я. Юр’єва УААН
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського
НАН України
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди
Національний університет
оборони України імені
Івана Черняховського
Національний авіаційний
університет
Приватне підприємство
«Технологічний Центр»,
Полтавська державна аграрна
академія
Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка

сільськогосподарські
технічні
військові
технічні
військові
філологічні
(фольклористика)
політичні
технічні
військові
мистецтвознавство
технічні
технічні
економічні

мистецтвознавство
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81

Українська полоністика

82

Українське музикознавство

83

Физическое воспитание
студентов

84

Філософські обрії

85

Фінансове право

86

Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та
практики
Хімія металів і сплавів
Chemistry of Metals and Alloys

87
88

Цифрові технології

89

Ядерна енергетика та довкілля
Ядерная энергетика и
окружающая среда
Nuclear power and the
environment

Житомирський державний
університет імені Івана Франка
Національна музична академія
України імені П. І.Чайковського
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди
Інститут філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України,
Полтавський державний
педагогічний університет імені
В. Г. Короленка
Науково-дослідний інститут
фінансового права
Університет банківської справи
Національного банку України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Одеська національна академія
зв’язку ім. О. С. Попова
ДП «Державний науковоінженерний центр систем
контролю та аварійного
реагування», Українське ядерне
товариство

філологічні
мистецтвознавство
фізичне
виховання та
спорт
філософські

юридичні
економічні
хімічні
технічні
технічні

ІІ. Електронні періодичні видання
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва електронного
періодичного видання
Economic Processes
Management
Автомобіль і електроніка.
Сучасні технології
Аннали Мечниковського
Інституту
Вісник Національної академії
Державної прикордонної
служби України
Глобальні та національні
проблеми економіки

6

Економіка. Управління.
Інновації. Серія: Економічні
науки

7

Ефективна економіка

Засновник (співзасновники)
Сумський державний університет
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
ДУ «Інститут мікробіології та
імунології ім. І. І. Мечникова
НАМН України»
Національна академія Державної
прикордонної служби України
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського
ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого
розвитку НАН України»,
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет

Галузі науки
економічні
технічні
фармацевтичні
педагогічні
економічні
економічні

економічні
12

8
9

Інновації в стоматології.
Инновации в стоматологии.
Innovations in Stomatology
Теорія та практика
державного управління і
місцевого самоврядування

ДУ «Інститут стоматології
Національної академії медичних наук
України»
Херсонський національний технічний
університет

Виконуюча обов’язки директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

медичні
державне
управління

С. Д. Криштоф

13

14

