
Вчено.і.     ради      Харківського      національного      університету     імені
В. Н. Каразіна з питання: «Про виведення зі складу спеціалізованоЇ вчено.і. ради
дФ 64.051.031  Харківською національного університету імені В. Н. Каразіна з
правом  прийняті`я  до  розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.
голови   ради,   доктора   геоірафічних   наук,   професора   Нємця   Костянтина
Аркадійовича у зв'язку з його передчасною смертю та введення до складу ради
і    призначення    головою    ради    доктора   геоірафічних    наук,    професора
Максименко     НадіЇ     Василівни     (штатного     працівника     Харківського
національного  університету  імені  В. Н.  Карt..зітіа)  для  захисту  дисертаційно.і.
роботи  здобувача  кафедри  соціально-економітіноЇ  геоірафі.і'  і  регіонознавства
Логвііново.і.   Марини   Олександрівни   «Су,':пільно-географічні   особливості
вимушених мікрацій  у  прикордЬнних регіонtіх  Східно.і. Укра.і.ни»  на здобуття
ступеня   доктора   філософі.і.   з   галузі   знаF.г,    10   -   Природничі   науки   за
спеціальністю   103   -   Науки   про   Землю   ,та   внесення   змін   до   складу
спеціалізованоЇ  вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна».
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Заслухавши   виступ  декана  факультету  геологіЇ,   геоірафіЇ,  рекреаці.і.  і
туризму, професора Пересадько В. А. з питань:-

1) Про  виведення  зі  складу  спеціалізоЕ:``іюЇ  вчено.і.  ради  дФ  64.051.031
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   з   правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. голови ради,
доктора  географічних  наук,  професора  Нєміія  КОстянтина  Аркадійовича  у
зв'язку з його передчасною смертю та введення до складу ради і призначення
головою   ради   доктора  геоірафічних   наук,   професора  Максименко  Наді.і.
Василівни  (штатного   працівника  Харківського   національного  університету
імені  В. Н.  Каразіна)  для  захисту  дисертаційноЇ  роботи  здобувача  кафедри
соціально-економічноЇ   географі.і.   і   регіонознавства   Логвиново.і.   Марини
Олександрівни  «Суспільно-географічні  оссбjіивості  вимушених  міграцій  у
прикордонних   регіонах   СхідноЇ  Укра.і.ни»   ііа   здобутгя   ступеня   докгора
філософі.і. з галузі знань 10 -Природничі науки за спеціальністю  103 -Науки
про Землю та внесення змін до складу спеціалізовано.і. вчено.і. ради Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.`

2)Про    внесення    змін    до    складу    спеціалізовано.і.    вченоЇ    ради
дФ 64.051.031  Харківського національного уіііверситету імені В. Н. Каразіна з
правом прийнятгя до розгляду та проведення разового захисту дисертаційно.і.



роботи  здобувача  кафедри  соціально-економічно.і.  геоірафі.і.  і  регіонознавства
ЛогвиновоЇ Марини Олександрівни ;

З) Про порушення клопотання перед МОН Укра.і.ни щодо внесення змін
до     складу     спеціалізовано.і.     вченоЇ     ради     дФ64.051.031     Харківського
національного  університету  імені  В. Н.   Каразіна  з   правом  прийнятгя  до
розгляду  та   щ]оведення   разовою   захисту   дисертаці.і.  ЛогвиновоЇ  Марини
Олександрівни.

Вчена рада університету ухвалила:
1)       Вивести   зі  складу  спеціалізоваію.і.  вчено.і.  ради  дФ 64.051.ОЗ1

Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з  правом
прийнятгя до розгляду та проведення  разового захисту дисертаці"і. голову
ради,    доктора    географічних    наук,    пр.офесора    Нємця    Костянтина
Аркадійовііча у зв'язку з  його передчасною смертю та  ввес" до складу
ради   і   призначитіі   головою   ради   (штатного   працівника   Харківського
національного університе'іу імені В. Н. Каразіна) щодо захисту дисертаційно.і.
роботи  здобувача  кафедри  соціально-економічно.і. географі.і. і  регіонознавства
ЛоmиновоЇ    Марини    Олександрівни    «Суспільно-геоірафічні    особливості
вимушених міірацій у щ]икордонних регіонах Східно.і. Укра.і.ни»  на здобуття
ступеня   доктора   філософі.і.   з   галузі   знань    10-   Природничі   науки   за
спеціальністю 103 -Науки про Землю:

Максименко     Надію     Василівну ,..- доктора     геокрафічних     наук
(спеціальність  11.00.11  -конструктивна геогіюфія і раціональне використання
природних ресурсів), щ>офесора, завідувача кафедри екологічного моніториніу
і   заповідно.і.   справи   навчально-наукового   ііЇституту   екологіЇ   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
1.У   2021   році   була  членом   спеціалізованих   учених   рад   з   правом

прийняття до розгщду та проведення разового захисту дисертацій:
(1) дФ 64.051.023     Харківського     національного     університету     імені

В. Н. Каразіна;
(2) дФ 58.053.010      Тернопільського      національного      педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка.
2. Публікаці.і.  голови  ради  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлено

дисертацію здобувача :
1. Кlіеshсh А. А., Maksymenko N. V. РоSіtіопаl-dупаmіс tеггіtогіаl stгuсtuге

of the uгЬап landscape // Joumal of Gеоlоgу,  Gеоgгарhу and   Gеоесоlоgу.  2020.
Vоl. 29, No 3. Р. 539-549. аWеЬ of Sсіепсе).

тJRL : h S://wWW.WеЬоfsсіепсе.соm/WоS/wоsсс/mll-
гесогd/WОS:0005816208000l0

2. Nаzагuk М. М., Maksymenko N. V. InHuence of gео1оgу and геlіеf оп the
society evolution // Людина та довкілля. Цроблеми неоекологіЇ. 2021. Вип. 35. С.
8-17.

URL :  hФs:/фегіоdісаls.kагаzіп.uа/humапепvігоп/агtісlе/vіеw/173 82/16054
3.   Sonko   S.Р.,   Maksymenko   N.V.,   Регеsаdkо   V.А.,   SukhanoVa   І.Р.,

Vasylenko О. V., Nikitina О. V. Concept of епvігопmепtаllу ргоtесtіVе йmіпg fог



the fогеst-stерре zone // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н.  Каразіна.  Сфія  «І+ологія.  Географія.  Екологія».  2018.  Вип.  48.  С.161-
172.

URL : httD /Л оumа1s.uгап.uа/gеоесо/агtісlеЛ7іеW/ 161 -172/ 13 3 862

2) Внести зміни до складу спещіалізованЬЇ вченоЇ ради дФ 64.051.031
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з  правом
прийнятгя   до   розгляду   та   проведення   разового   захисг[у   дисертаціЇ
ЛогвиновоЇ    Марини    Олександрівни    «Суспільно-географічні    особливості
вимушених міірацій у прикордонних регіонах СхідноЇ УкраЇни» на здобупя
ступеня доктора філософіЇ за спеціальністю  103  -Науки про Землю з галузі
знань 10 -Цриродничі науки:

-Голова Dали: Максименко Надія Василівна, доктор геокрафічних наук
(спеціальність  11.00.11  -конструктивна геоірафія і раціональне використання
природних ресурсів), професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу і
заповідноЇ   справи   навчально-наукового    інституту    екологіЇ   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна;

-  Репензент  (1):  Костріков  Сергій  Васильович,  доктор  геоірафічних
наук  (спеціальність  11.00.04  -геоморфологія  та  палеогеокрафія),  професор,
професор     кафедри     соціально-економічноЇ    геокрафіЇ    і    регіонознавства
факульте'іу геологіЇ, геоірафіЇ, рекреаціЇ і туризму Харківського націона]іьного
університету імені В. Н. Каразіна;

- Реііензент (2):  Пересадько Віліна АнатоліЇвна, доктор географічних
наук   (спеціаLльність   11.00.12   -геоірафічна   картоірафія),   професор,   декан
факультету геологіЇ, геоірафіЇ, рекреаціЇЇ і туризму Харківською національного
університету імені В. Н Каразіна;- Опонент (1):  Підгрушний  Григорій  Петрович, доктор геоірафічних
наук  (спеціальніс'гь  11.00.02 -економічна та  соціаLльна  геоірафія),  професор,
завідувач  сектору  територіальноЇ  організаціЇ _ суспільства  інституту  геоірафіЇ
НаціональноЇакадеміЇнаукУкраЇіЇни;

- Опонент (2): Провотар Наталія іваііівна, кандидат геоірафічних наук
(спеціальність    11.00.00    -    географічні    науки),    доцент,    доцент    кафедри
економічноЇ  та  соціальноЇ  географіЇ  геоц]афічного   факультету  КиЇвською
національного університету імені Тараса Шевченка.

3) Порушити клопотання перед МОН УкраЇни щодо внесення змін до
складу     спеціалізованоЇ     вченоЇ     ради     дФ64.051.031      Харківського
націонаjіьного  університету  імені  В. Н. Каі]азіна  з  правом  прийняпя  до
розгляду  та   проведення   разового   захисту   дисертацііЇ  ЛогвиновоЇ  Марини
Олександрівни   «Суспільно-географічні   особливості   вимушених   мікрацій   у
прикордонних   регіонах   СхідноЇ   УкраЇни»   на   здобуття   ступеня   доктора
філософіЇ  за  спеціальністю   103  -  Науки  про  Землю  з  галузі  знань   10  -
Природничі наум.


