Історична довідка
Спеціалізована вчена рада Д 64.051.04 працює у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна з 1992 До 2010 року її
очолював д.геогр.н., проф. Некос В.Ю. - відомий фахівець у галузі
конструктивної географії, засновник двох нових наукових шкіл –
радіогеографії та неоекології.
З 2011 по 2017 р головою спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04. є
доктор географічних наук, професор Анатолій Володимирович Гриценко,
професор кафедри екології та неоекології Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту та директор Українського науководослідного інституту екологічних
проблем Міністерства охорони навколишнього природного середовища
Зараз у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
МОН України. працює Спеціалізована вчена рада К 64.051.04.
Голова ради: Максименко Надія Василівна, д.геогр.н., професор,
завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи,
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Рада приймає до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 –
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Підстава: Наказ МОН України № 946 від 22.07.2020 р. Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року. Термін повноважень
ради: 31.12.2020 р. – 15.05.2021 р.
Протягом всього терміну роботи у раді було захищено 59 дисертаційних
робіт, з них 9 докторських.
Важливими напрямами досліджень у відповідності з паспортом
спеціальності 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне
використання
природних
ресурсів
в
галузі
раціонального
природокористування були територіальна організація та ландшафтне
обґрунтування використання природних ресурсів (2 докторських та 6
кандидатських), природно-ресурсний потенціал території, його оцінка та
прогноз (3 кандидатські). Значна кількість робіт, захищених в спеціалізованій
вченій раді Д 64.051.04, охоплювала такі питання еколого-географічних
досліджень як антропогенний вплив на природне середовище та його
еколого-економічні наслідки (1 докторська, 8 кандидатських), антропогенні й
техногенні геосистеми, екосистеми, ландшафти (2 докторські, 8
кандидатських),
екологічна
безпека
ґрунтового
покриву
і

сільськогосподарського виробництва (1 докторська, 2 кандидатські),
моніторинг стану та змін навколишнього середовища (2 докторських, 9
кандидатських). Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
тривалий
час
є
осередком
географічних,
природоохоронних
високопрофесійних наукових досліджень, орієнтованих на розробку
теоретичних основ комплексно-географічного обґрунтування раціонального
та екологічно збалансованого природокористування, оцінку природноресурсного потенціалу регіону та ін. Серед найголовніших та найвагоміших
досягнень є результати еколого-географічних досліджень та досліджень в
області раціонального природокористування, що розробляються у
ефективній співпраці з спеціалізованими науковими інститутами даного
регіону (Український НДІ екологічних проблем, Національний науковий
центр “Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського”, НВО
“Енергосталь”, України.

