
  

18.03.2008 - 18.03.2011 

На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії України 

від 12 березня 2008 р. № 4 - 7/3. Наказ №194 від 18.03.08 

 

1.    Створити спеціалізовану вчену раду К 76.051.04 в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства 

освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата гео-

графічних наук за спеціальностями 11.00.02 - економічна та соціальна 

географія та 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне ви-

користання природних ресурсів. 

2.    Призначити головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 док-

тора географічних наук, професора Руденка Валерія Петровича, де-

кана географічного факультету Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича, спеціальності 11.00.02 та 11.00.11. 

3.    Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради К 

76.051.04 доктора географічних наук, професора Жупанського Яро-

слава Івановича, професора кафедри географії України, картографії та 

геоінформатики Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, спеціальності 11.00.02 та 11.00.11. 

4.    Призначити вченим секретарем спеціалізованої вчерої ради К 

76.051.04 доктора географічних наук, професора Джамана Василя 

Олексійовича, завідувача кафедри географії України, картографії та 

геоінформатики Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, спеціальності 11.00.02. 

5.    Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради К 

76.051.04: 

-    доктор географічних наук, професор Будз Маркіян Дмитрович, Рі-

вненський державний технічний університет МОН України, професор 

кафедри екології, гідрології та природокористування, спеціальність 

11.00.11; 

-    доктор географічних наук, професор Гуцуляк Василь Миколайо-

вич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

професор кафедри фізичної географії і раціонального природокористу-

вання, спеціальність 11.00.11; 

-    доктор біологічних наук, доцент Дмитрук Юрій Михайлович, Че-

рнівецький національний університет імені Юрія Федьковича, в.о. 

професора кафедри ґрунтознавства та землевпорядкування, спеціаль-

ність 11.00.11; 



-    доктор географічних наук, доцент Дністрянський Мирослав Сте-

панович, Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОН України, професор кафедри географії України, спеціальність 

11,00.02; 

-    доктор економічних наук, професор Євдокименко Валерій Кири-

лович, Буковинський університет МОН України, перший проректор, 

професор кафедри міжнародної економіки та економіки підприємств, 

спеціальність 11.00.02; 

-    доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володи-

мирівна, Тернопільський державний педагогічний університет ім. 

В.М.Гнатюка МОН України, завідувач кафедри географії України, 

краєзнавства і туризму, спеціальність 11.00.02; 

-    доктор географічних наук, професор Кирилюк Мирослав Івано-

вич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

професор кафедри гідроекології. водопостачання та водовідведення, 

спеціальності 11.00.11; 11.00.02; 

-    доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, заві-

дувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористу-

вання, спеціальність 11.00.02; 

-    доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександ-

рович, Луцький державний технічний університет МОН України, заві-

дувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, спеціальність 

11.00.11; 

-    доктор біологічних наук, професор Руденко Світлана Степанівна, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, про-

фесор кафедри загальної та експериментальної екології, спеціальність 

11.00.11; 

-    кандидат географічних наук, доцент Сухий Петро Олексійович, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, док-

торант кафедри географії України, картографії та геоінформатики, спе-

ціальність 11.00.02; 

-    доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, заві-

дувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, спеці-

альність 11.00.11. 

 


