ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 68836

Видається з січня 2013 року
Виходить 12 разів на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 20022-9822Р
від 25 червня 2013 р.

З огляду на офіційний
характер видання, цілковите
або часткове розмноження
будь-яким способом матеріалів,
опублікованих у
Спецвипуску газети «Освіта України»,
допускається лише
з письмового дозволу редакції
та з обов’язковим посиланням
на джерело.

За точність викладених у публікації
фактів відповідає автор,
а за зміст рекламних матеріалів –
рекламодавець.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
03057, м. Київ,
вул. О. Довженка, 3
тел. (044) 456-3703
факс (044) 456-3743

© «Педагогічна преса», 2018
© СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ
«Освіта України»

1 (61) СІЧЕНЬ 2018

ЗМІСТ
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року .................................................................................. 2
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння
вчених звань і присудження наукових ступенів від 11 жовтня 2017 року ................................................... 7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Фізико-математичні науки ........................ 71
Хімічні науки . ............................................. 71
Біологічні науки . ........................................ 71
Технічні науки ............................................. 72
Сільськогосподарські науки . .................... 76
Історичні науки . ......................................... 77
Економічні науки .................................. 77, 93
Філософські науки . ................................... 80
Філологічні науки . ..................................... 81
Географічні науки ...................................... 82

Юридичні науки . ........................................ 83
Педагогічні науки ....................................... 86
Медичні науки ............................................ 88
Фармацевтичні науки . ............................... 91
Ветеринарні науки . .................................... 91
Мистецтвознавство . .................................. 91
Психологічні науки . ................................... 92
Політичні науки .......................................... 92
Державне управління . ............................... 93
Культурологія ............................................. 93

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Фізико-математичні науки ........................ 94
Хімічні науки . ............................................. 95
Біологічні науки . ........................................ 97
Технічні науки.................................... 100, 175
Сільськогосподарські науки . .................. 116
Історичні науки . ....................................... 117
Економічні науки .............................. 120, 175
Філософські науки . ................................. 129
Філологічні науки . ................................... 131
Географічні науки ............................ 134, 175
Юридичні науки . .............................. 136, 175
Педагогічні науки ..................................... 146

Медичні науки .................................. 153, 176
Фармацевтичні науки . ............................. 165
Ветеринарні науки . .................................. 167
Мистецтвознавство . ................................ 167
Психологічні науки . ................................. 167
Соціологічні науки . .................................. 169
Політичні науки ........................................ 169
Фізичне виховання та спорт . .................. 170
Державне управління . ............................. 170
Культурологія ........................................... 174
Соціальні комунікації ............................... 174

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Василик Віталій Богданович, докторант Інституту математики НАН України: «Методи без насичення точності для
диференціальних рівнянь в банаховому просторі з необмеженими операторними коефіцієнтами» (01.01.07 – обчислювальна математика). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті
математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий консультант – Макаров В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН
України, завідувач відділу обчислювальної математики
(Інститут математики НАН України). Опоненти: Хіміч О. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заступник директора з наукової роботи (Інститут
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Хапко Р. С.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кутнів М. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри прикладної математики (Національний університет «Львівська політехніка»). (76/1)
Малюга Володимир Сергійович, старший науковий
співробітник відділу гідродинамічної акустики Інституту
гідромеханіки НАН України: «Нестаціонарні задачі обтікання з урахуванням ефектів випромінювання звуку»
(01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми). Спецрада Д
26.196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України (03057,
м. Київ, вул. Желябова, 8/4; тел. (044) 456-43-13). Науковий консультант – Вовк І. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу гідродинамічної акустики (Інститут гідромеханіки НАН України).
Опоненти: Довгий С. О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України); Гуржій О. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Мадерич В. С., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу моделювання
морських та річкових систем (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України). (268/1)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Струтинська Наталія Юріївна, старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

для нової техніки» хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів
та титану: закономірності утворення, синтез, будова та
властивості» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д
26.001.03 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Слободяник М. С., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Копілевич В. А.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Національний
університет біоресурсів і природокористування України
МОН України); Кириллов С. О., доктор хім. наук, старший
науковий співробітник, директор (Міжвідомче відділення
електрохімічної енергетики НАН України); Манорик П. А.,
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут фізичної
хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України). (336/1)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Любич Лариса Дмитрівна, старший науковий співробітник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії
імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»: «Імунобіологічні властивості нейрогенних клітин фетального
мозку» (03.00.09 – імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Лісяний М. І., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, начальник відділу нейроімунології (ДУ
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова
НАМН України»). Опоненти: Бичкова Н. Г., доктор біол.
наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії імунології та молекулярної біології (НДІ експериментальної та клінічної медицини Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця МОЗ України); Гаркава К. Г., доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
завідувач кафедри біотехнології (ННІ екологічної безпеки
Національного авіаційного університету МОН України); Співак М. Я., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та
імуномодуляторів (Інститут мікробіології і вірусології імені
Д. К. Заболотного НАН України). (40/1)
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Гассо Віктор Якович, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара: «Структурно-функціональна організація
угруповань плазунів та їх роль у лісових екосистемах
степової зони України» (03.00.16 – екологія). Спецрада
Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий консультант – Серебряков В. В., доктор біол. наук, професор.
Опоненти: Ємельянов І. Г., доктор біол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Національний
науково-природничий музей НАН України); Домніч В. І.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології (Запорізький
національний університет); Грицан Ю. І., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри екології та охорони
навколишнього середовища, проректор з наукової роботи (Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет). (74/1)
Бєдункова Ольга Олександрівна, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та
лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування: «Показники
гомеостазу організмів і популяцій у комплексній оцінці
стану гідроекосистем» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д
76.051.05 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий
консультант – Клименко М. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства (Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Гандзюра В. П., доктор біол. наук,
професор кафедри екології та зоології (ННЦ «Інститут
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Жиденко А. О., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ
фізичного виховання та спорту (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка); Демченко В. О., доктор біол. наук, завідувач міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського басейну (Інститут
біології південних морів НАН України та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького). (317/1)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Рижков Сергій Сергійович, докторант Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Сепараційні градієнтні аерозольні технології в енергетичних установках» (05.05.03 – двигуни та енергетичні
установки). Спецрада Д 41.106.01 у Національному університеті «Одеська морська академія» МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-57-74). Науко72

вий консультант – Шевцов А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова).
Опоненти: Варбанець Р. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри суднових енергетичних установок і
технічної експлуатації (Одеський національний морський
університет); Веретеннік О. М., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри суднових енергетичних установок
(Національний університет «Одеська морська академія»);
Білека Б. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння (Інститут
технічної теплофізики НАН України). (14/1)
Саміла Андрій Петрович, докторант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів
імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними
ядрами атомів» (05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-2743). Науковий консультант – Політанський Л. Ф., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та
інформаційної безпеки (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти:
Дружинін В. А., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри радіоприймання та оброблення сигналів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України);
Полікаровських О. І., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій (Хмельницький національний університет); Голяка Р. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (21/1)
Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН
України: «Вдосконалення методів і засобів оперативного
контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів
ядерних установок» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). Спецрада Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а; тел. (04593) 5-10-44). Науковий
консультант – Каденко І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ядерної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Слісенко В. І., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент
НАН України, старший науковий співробітник, директор
(Інститут ядерних досліджень НАН України); ЗабулоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
нов Ю. Л., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу ядерно-фізичних технологій (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України»); Корольов О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри АЕС (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (25/1)
Харченко Сергій Олександрович, доцент кафедри
оптимізації технологічних систем імені Т. П. Євсюкова
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Концепція
інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання
зернових сумішей» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д
64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.
(057) 700-38-88). Науковий консультант – Тіщенко Л. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри фізики, теоретичної механіки і деталей машин (Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Дідух В. Ф.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового
комплексу (Луцький національний технічний університет); Шейченко В. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри технологій та засобів
механізації аграрного виробництва (Полтавська державна аграрна академія); Михайлов Є. В., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри машиновикористання в землеробстві (Таврійський державний агротехнологічний
університет). (114/1)
Гриценко Олександр Миколайович, доцент кафедри
хімічної технології переробки пластмас Національного
університету «Львівська політехніка»: «Наукові основи
одержання композиційних металонаповнених кополімерів
полівінілпіролідону та їх гідрогелів» (05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів). Спецрада Д
35.052.07 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. (032) 258-26-81). Науковий консультант – Суберляк О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри
хімічної технології переробки пластмас (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Науменко О. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
обладнання і технології харчових виробництв (ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет»); Добротвор І. Г., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський національний економічний університет); Бурбан А. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
хімії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (194/1)
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Антощенков Роман Вікторович, завідувач кафедри
мехатроніки та деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка: «Динаміка та енергоефективність
багатоелементних сільськогосподарських агрегатів»
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий консультант – Лебедєв А. Т., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри тракторів і автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Булгаков В. М., доктор тех. наук, професор, академік НААН
України, професор кафедри механіки (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Мироненко В. Г., доктор тех. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу електрифікації та автоматизації агропромислового виробництва (ННЦ «Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства»);
Сало В. М., доктор тех. наук, професор, декан факультету
сільськогосподарського машинобудування (Кіровоградський національний технічний університет). (195/1)
Собчак Андрій Павлович, доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Методологія інформаційної підтримки життєвого циклу
продукції віртуальних приладобудівних підприємств»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.062.01
у Національному аерокосмічному університеті імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 31510-56). Науковий консультант – Шостак І. В., доктор тех.
наук, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).
Опоненти: Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних
систем та технологій (Національний авіаційний університет МОН України); Голуб С. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття
рішень (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України); Чалий С. Ф., доктор
тех. наук, професор кафедри інформаційних управляючих
систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). (196/1)
Алієва Лейла Іграмотдіновна, докторант кафедри
обробки металів тиском Донбаської державної машинобудівної академії: «Розвиток наукових основ і розробка
ресурсозберігаючих процесів об’ємного формоутворен73

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ня на основі способів комбінованого деформування»
(05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада
Д 12.105.01 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий консультант – Огородніков В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (Вінницький
національний технічний університет). Опоненти: Долматов А. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології виробництва авіаційних двигунів (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Тітов В. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри механіки пластичного
деформування та ресурсозберігаючих технологій (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Фролов Я. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри обробки
металів тиском (Національна металургійна академія України). (171/1)
Нечипоренко Аліна Сергіївна, доцент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету
радіоелектроніки МОН України: «Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Харківському
національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки; тел. (057) 702-10-16).
Науковий консультант – Єрохін А. Л., доктор тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України).
Опоненти: Михальов О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України МОН України);
Зєлик Я. І., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут космічних
досліджень НАН та ДКА України); Рак Т. Є., доктор тех. наук,
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (ПВНЗ
«Комп’ютерна академія «ШАГ» МОН України). (253/1)
Паржин Юрій Володимирович, директор Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»: «Моделі і методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).
Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61001, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-23).
Науковий консультант – Серков О. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри автоматизації проектуван74

ня обчислювальної техніки (Харківський національний
університет радіоелектроніки); Єременко В. С., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальної техніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Лужецький В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри захисту інформації (Вінницький національний технічний університет). (269/12)
Самородов Олександр Віталійович, докторант Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Розвиток наукових основ вибору раціональних
параметрів комбінованих пальових і плитних фундаментів
багатоповерхових будівель» (05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а;
тел. (0562) 46-44-51). Науковий консультант – Лучковський І. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
геотехніки та підземних споруд (Харківський національний
університет будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Винников Ю. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка МОН України); Моргун А. С., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Тімченко Р. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислового, цивільного та міського будівництва (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (311/1)
Доманський Ілля Валерійович, доцент кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова:
«Теоретичні основи енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць» (05.22.09 – електротранспорт). Спецрада
Д 64.089.02 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)
707-33-16). Науковий консультант – Бондаренко В. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри передачі
електричної енергії (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Кузнецов В. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних систем електропостачання
(Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України); Сінчук О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем
у промисловості та транспорті (Криворізький національний університет МОН України); Юрченко О. М., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
транзисторних перетворювачів (Інститут електродинаміки
НАН України). (334/1)
Рижков Олександр Сергійович, доцент кафедри системотехніки морської інфраструктури і енергетичного
менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Управління проектами
та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного
рівня (на прикладі напряму «Кораблі та океанотехніка»)»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науковий консультант –
Кошкін К. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ
комп’ютерних наук та управління проектами (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри управління проектами (Київський національний університет будівництва і архітектури); Білощицький А. О., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри технологій управління (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Колеснікова К. В.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (Одеський національний політехнічний університет). (344/1)
Дорош Марія Сергіївна, доцент кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету: «Конвергенція
систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому
підході» (05.13.22 – управління проектами та програмами).
Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 24155-07). Науковий консультант – Бушуєв С. Д., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри управління проектами
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Криворучко О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри програмної
інженерії та інформаційних систем (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України);
Білощицький А. О., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри технологій управління (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Хрутьба В. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
екології та безпеки життєдіяльності (Національний транспортний університет МОН України). (418/1)
Заріцький Олег Володимирович, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ННІ інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету: «Теоретичні і методологічні основи розроблення
інтелектуальних інформаційних технологій аналітичного
оцінювання професійної діяльності» (05.13.06 – інформаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ційні технології). Спецрада Д 26.062.01 у Національному
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-08).
Науковий консультант – Павленко П. М., доктор тех. наук,
професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри засобів захисту інформації (Національний
авіаційний університет). Опоненти: Тесля Ю. М., доктор
тех. наук, професор, декан факультету інформаційних технологій (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Томашевський В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем обробки
інформації та управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Шаронова Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних
систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України). (419/1)
Колесник Євген Валерійович, доцент кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного технічного університету: «Науково-технологічні засади інженерії
поверхні при формуванні електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп»
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.207.03 в
Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03680, м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 424-24-74). Науковий консультант –
Баглюк Г. А., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України). Опоненти: Верховлюк А. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
наукової роботи (Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України); Смирнов І. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інженерії поверхні (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Букетов А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
та загальноінженерної підготовки (Херсонська державна
морська академія МОН України). (436/1)
Доник Василь Дмитрович, провідний конструктор
ДП «АНТОНОВ»: «Газодинамічні закономірності процесів раптової розгерметизації відсіків літального апарата»
(05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів). Спецрада Д 26.062.05 у Національному авіаційному
університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-71-54). Науковий консультант – Запорожець О. І., доктор тех. наук,
професор, директор ННІ екологічної безпеки (Національний авіаційний університет). Опоненти: Халатов А. А., доктор тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач
75

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
відділу високотемпературної термогазодинаміки (Інститут
технічної теплофізики НАН України); Крашаниця Ю. О.,
доктор тех. наук, професор (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Сохацький А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем та технологій (Університет митної справи та фінансів МОН України).
(458/1)
Густі Микола Іванович, докторант кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська
політехніка» МОН України: «Математичні моделі процесів
емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві
та при змінах землекористування» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д
35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант – Бунь Р. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Виклюк Я. І., доктор
тех. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних відносин (ПВНЗ «Буковинський університет»);
Гера Б. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
транспортних технологій (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Всеволода
Лазаряна МОН України); Мартинюк П. М., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри прикладної математики (Національний університет водного господарства і природокористування МОН України). (476/1)
Кочкарьов Дмитро Вікторович, доцент кафедри міського будівництва та господарства Національного університету
водного господарства та природокористування МОН України: «Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій
силовим впливам» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада 44.052.02 у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
МОН України (36011, м. Полтава, Першотравневий просп.,
24; тел. (05322) 7-33-27). Науковий консультант – Павліков А. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка МОН України). Опоненти: Азізов Т. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини МОН України); Карпюк В. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних
конструкцій (Одеська державна академія будівництва та
архітектури МОН України); Савицький М. В., доктор тех.
наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
МОН України). (528/1)
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Яковенко Ігор Анатолійович, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного
університету МОН України: «Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада 44.052.02
у Полтавському національному технічному університеті
імені Юрія Кондратюка МОН України (36011, м. Полтава,
Першотравневий просп., 24; тел. (05322) 7-33-27). Науковий консультант – Колчунов В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва (Національний авіаційний університет МОН України).
Опоненти: Шмуклер В. С., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри будівельних конструкцій (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України); Бабич Є. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування
МОН України); Клименко Є. В., доктор тех. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Одеська державна академія
будівництва та архітектури МОН України). (529/1)
Звірко Ольга Іванівна, старший науковий співробітник
відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка
НАН України: «Розроблення методології діагностування корозійно-водневої деградації конструкційних сталей
тривалої експлуатації» (05.02.10 – діагностика матеріалів
і конструкцій). Спецрада Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України (79060,
м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 263-43-07). Науковий
консультант – Никифорчин Г. М., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу діагностики корозійно-водневої
деградації матеріалів (Фізико-механічний інститут імені
Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Марущак П. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя);
Архипов О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств (Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля МОН України); Матвіїв Ю. Я., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри фундаментальних наук
(Луцький національний технічний університет МОН України). (586/1)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Ключевич Михайло Михайлович, завідувач кафедри
захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету МОН України: «Мікози тритикале
(Triticosecale Wittmack.) і спельти (Triticum spelta L.) та
обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в
Поліссі України» (06.01.11 – фітопатологія). Спецрада Д
26.376.01 в Інституті захисту рослин НААН України (03022,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). Науковий консультант – Ретьман С. В., доктор с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут
захисту рослин НААН України). Опоненти: Корнійчук М. С.,
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник відділу захисту рослин від шкідників і хвороб
(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»); Ковалишина Г. М., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики,
селекції і насінництва імені професора М. О. Зеленського, директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (Національний
університет біоресурсів і природокористування України
МОН України); Бабаянц О. В., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу фітопатології та
ентомології (Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України). (166/1)
Миколайко Валерій Павлович, декан природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України: «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння
цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ, вул. Клінічна,
25; тел. (044) 275-50-00). Науковий консультант – Доронін В. А., доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії
насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних
культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України). Опоненти: Кравченко В. А., доктор с.-г.
наук, академік НААН України, заступник академіка-секретаря Відділення рослинництва НААН України; Ковалишина Г. М., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики,
селекції і насінництва імені професора М. О. Зеленського,
директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН
України); Коник Г. С., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, перший заступник директора з наукової
роботи (Інститут сільського господарства Карпатського
регіону НААН України). (459/1)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Гнатенко Людмила Анатоліївна, старший науковий
співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця
XIII – початку XVII ст.» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3;
тел. (044) 525-81-04). Опоненти: Корнієнко В. В., доктор
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істор. наук, старший науковий співробітник, заступник
генерального директора з наукової роботи (Національний
заповідник «Софія Київська»); Мицик Ю. А., доктор істор.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу
актової археографії (Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України);
Міщук С. М., доктор істор. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень (Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського). (94/1)
Буглай Наталя Михайлівна, доцент кафедри історії Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського: «Формування зовнішньополітичної
стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої
політики Республіки Польща (1995 – 2005 pp.)» (07.00.02 –
всесвітня історія). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії
України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. 279-63-62). Опоненти: Алексієвець Л. М.,
доктор істор. наук, професор кафедри нової і новітньої
історії та методики викладання історії (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка); Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Кудряченко А. І., доктор істор. наук, професор, директор
(ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»). (508/1)
Котляров Петро Миколайович, завідувач кафедри
історії мистецтв Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Гуманіст і реформатор: освітні,
релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 26.001.01
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант –
Машевський О. П., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Дятлов В. О., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри всесвітньої історії, перший проректор
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка); Боднарюк Б. М., доктор істор. наук,
професор кафедри історії стародавнього світу, середніх
віків та музеєзнавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Лиман С. І., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу
(Харківська державна академія культури). (568/1)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Сидорович Олена Юріївна, доцент кафедри податків
та фіскальної політики Тернопільського національного
економічного університету: «Інститути оподаткування:
детермінанти функціонування в фіскальному просторі»
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(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01
у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;
тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Крисоватий А. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
податків та фіскальної політики, ректор (Тернопільський
національний економічний університет). Опоненти: Пасічник Ю. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Мельник В. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Синчак В. П., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький університет управління та права МОН України). (36/1)
Кічурчак Маріанна Василівна, доцент кафедри економіки України Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Відтворення суспільних благ в економічній
системі України» (08.00.01 – економічна теорія та історія
економічної думки). Спецрада Д 35.051.22 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
260-34-02). Науковий консультант – Стефанишин О. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки України (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Галушка З. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Длугопольський О. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії (Тернопільський національний економічний
університет); Небрат В. В., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічної історії
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»).
(39/1)
Фліссак Костянтин Андрійович, докторант кафедри
міжнародного бізнесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Методологічні
засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції
України до світового господарства» (08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Вергун В. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародного бізнесу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Білорус О. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, академік НАН України, головний науковий співробітник відділу економічної теорії (ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
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Мальський М. З., доктор екон. наук, професор, декан
факультету міжнародних відносин, професор кафедри
міжнародних відносин і дипломатичної служби (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кістерський Л. Л., доктор екон. наук, професор, директор
(Інститут міжнародного ділового співробітництва). (49/1)
Климчук Олександр Васильович, доцент кафедри
адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету: «Регулювання розвитку конкурентоспроможного
виробництва біопалив в Україні» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті МОН України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; тел.
(0432) 46-00-03). Науковий консультант – Калетнік Г. М.,
доктор екон. наук, професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії (Вінницький національний
аграрний університет). Опоненти: Шпичак О. М., доктор
екон. наук, професор, академік НААН України, головний
науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут аграрної економіки»); Варченко О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, банківської діяльності та страхування (Білоцерківський національний аграрний університет); Гавриш В. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри тракторів
та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного
сервісу (Миколаївський національний аграрний університет). (97/1)
Возняк Галина Василівна, старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»: «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01
у ДВНЗ «Університет банківської справи» (04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий консультант – Сторонянська І. З., доктор екон. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів (Університет митної справи та
фінансів МОН України); Кізима Т. О., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України); Савчук Н. В., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри міжнародних фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана МОН України»). (135/1)
Галицький Олександр Миколайович, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства ОдесьСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
кого державного аграрного університету: «Організаційно-економічні засади державного регулювання аграрного
виробництва в Україні: теорія, методологія, практика»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України
(14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-1651). Науковий консультант – Дерій Ж. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). Опоненти: Вдовенко Н. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Гришова І. Ю., доктор
екон. наук, доцент, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України); Наумов О. Б.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу (Херсонський національний технічний університет МОН України). (137/1)
Данкевич Віталій Євгенович, докторант з відривом
від виробництва Житомирського національного агроекологічного університету: «Розвиток земельних відносин у
сільському господарстві: теорія, методологія, практика»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 14.083.02 у Житомирському
національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412)
37-49-31). Науковий консультант – Зінчук Т. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний агроекологічний університет).
Опоненти: Андрійчук В. Г., доктор екон. наук, професор,
професор-консультант кафедри економіки і менеджменту
агробізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Бородіна О. М., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»); Ходаківська О. В., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу земельних відносин та природокористування (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). (235/1)
Рогов Георгій Костянтинович, завідувач кафедри
фінансів Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова: «Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та її формування в
Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
41.055.01 в Одеському національному економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант – Звєряков М. І., доктор екон. наук, професор, ректор (Одеський національний економічний університет). Опоненти:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

Зимовець В. В., доктор екон. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу фінансів реального сектору
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
Колодізєв О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри банківської справи (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця); Терещенко О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (278/1)
Коваленко Ольга Василівна, заступник директора ННІ
економіки та менеджменту Національного авіаційного університету МОН України: «Маркетингова стратегія інноваційного розвитку підприємств авіаційної галузі України»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.063.01 у
ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 45099-31). Науковий консультант – Прокопенко Н. С., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку
та оподаткування (ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України). Опоненти: Ґудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій МОН України); Нестерчук Ю. О.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки
і підприємництва (Уманський національний університет
садівництва МОН України); Романова Л. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Міжрегіональна академія управління персоналом МОН України).
(395/1)
Ступень Назар Михайлович, старший науковий
співробітник лабораторії економіки низьковуглецевого
розвитку агросфери Інституту агроекології і природокористування НААН України: «Еколого-економічні засади збалансованого розвитку рекреаційних територій»
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.371.02
в Інституті агроекології і природокористування НААН
України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044)
526-23-38). Науковий консультант – Черевко Г. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки
(Львівський національний аграрний університет). Опоненти: Грановська Л. М., доктор екон. наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії економіки
(Інститут зрошуваного землеробства НААН України);
Антоненко І. Я., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри туристичного та готельного бізнесу (Національний університет харчових технологій); Власенко І. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (398/1)
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Полозова Тетяна Василівна, кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного
університету радіоелектроніки: «Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-5863). Науковий консультант – Манойленко О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічного
аналізу та обліку (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, заступник керівника
(проректор з науково-педагогічної роботи) (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); Ткаченко А. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності (Запорізький національний технічний
університет МОН України); Філіппова С. В., доктор екон.
наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та
інформаційних технологій (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (405/1)
Шерстюк Роман Петрович, асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя МОН України: «Багатокомпонентна модель
формування організаційного механізму забезпечення
стабільного функціонування промислового підприємства
(Постконфліктні європейсько-трансформаційні акценти)»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у
Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант –
Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя МОН України). Опоненти: Семенов А. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки
(Класичний приватний університет); Стадник В. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
(Хмельницький національний університет МОН України);
Тарасюк Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту організацій і адміністрування
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (411/1)
Сєрєбряк Ксенія Ігорівна, доцент кафедри економіки і
підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Розвиток інформаційної
інфраструктури економічного співробітництва регіонів»
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(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а;
тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Заблодська І. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти:
Коломицева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної кібернетики і маркетингу (Черкаський державний технологічний університет); Кудріна О. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки
та бізнесу (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка); Карлова О. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту (Українська
інженерно-педагогічна академія). (484/1)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Найдьонов Олександр Григорович, в. о. завідувача
кафедри соціально-гуманітарних та природничих наук
ПВНЗ «Університет сучасних знань»: «Ціннісно-смислові
горизонти мережевого суспільства» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.456.01 в
Інституті вищої освіти НАПН України (01014, м. Київ, вул.
Бастіонна, 9; тел. (044) 286-68-04). Науковий консультант – Степаненко І. В., доктор філософ. наук, професор,
завідувач відділу інтернаціоналізації вищої освіти (Інститут
вищої освіти НАПН України). Опоненти: Воронкова В. Г.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту організацій (Запорізька державна інженерна академія); Бех Ю. В., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Калуга В. Ф., доктор
філософ. наук, доцент, доцент кафедри історії і політології (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (353/1)
Карпенко Віталій Євгенович, доцент кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України: «Людина і
культура в умовах техноінтелектуалізації антропосфери:
філософсько-культурологічний аналіз» (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури). Спецрада Д
64.051.06 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 707-52-71). Науковий консультант –
Тарароєв Я. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Степаненко І. В., доктор філософ. наук, професор,
завідувач відділу інтернаціоналізації вищої освіти (Інститут
вищої освіти НАПН України); Шаповал В. М., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри соціально-гумаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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нітарних дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України); Юрченко Л. І., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін (Харківський
навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України). (464/1)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Карабович Тадей Броніславович, викладач Інституту
слов’янської філології Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща): «Міфопоетика Нью-Йоркської
групи» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д
26.001.15 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Астаф’єв О. Г., доктор філол. наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Жулинський М. Г., доктор філол. наук, професор, академік НАН
України, директор (Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України); Нахлік Є. К., доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут Івана Франка); Мацько В. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (38/1)
Пупурс Ірина Володимирівна, науковий співробітник
відділу теорії літератури та компаративістики Інституту
літератури імені Тараса Шевченка НАН України: «Схід у
дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейских літератур кінця ХVIII – ХІХ ст.)» (10.01.05 – порівняльне літературознавство, 10.01.04 – література зарубіжних
країн). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені
Тараса Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Опоненти: Грицик Л. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри історії
української літератури, теорії літератури та літературної
творчості (Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка); Торкут Н. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської
філології та зарубіжної літератури (Інститут іноземної
філології Класичного приватного університету); Степанова А. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології та перекладу (ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля»). (141/1)
Гон Олександр Мойсейович, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Парадигматика ліричного й епічного в “Кантос” Ерзи Паунда»
(10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада Д
26.178.01 в Інституті літератури імені Тараса Шевченка
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НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-10-84). Опоненти: Висоцька Н. О., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський
лінгвістичний університет); Бандровська О. Т., доктор
філол. наук, професор кафедри зарубіжної літератури
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Потніцева Т. М., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (142/1)
Боронь Олександр Вікторович, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: «Джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей» (10.01.01 – українська література).
Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Тараса
Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Опоненти: Мейзерська Т. С.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії
та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко
(Київський лінгвістичний університет); Поліщук В. Т., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української
літератури та компаративістики (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького); Нахлік Є. К.,
доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор (Інститут Івана Франка НАН України).
(143/1)
Ісаєва Наталя Станіславівна, асистент кафедри мов
і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Ґендерна диференціація літературного канону: китайська
жіноча проза» (10.01.04 – література зарубіжних країн).
Спецрада 26.001.39 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Грицик Л. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури,
теорії літератури та літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Ліпіна В. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри порівняльної філології східних
та англомовних країн (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Шимчишин М. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії
світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет); Криворучко С. К., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри
романської філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (175/1)
Харченко Світлана Василівна, доцент кафедри української та класичних мов Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Синтаксичні
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
норми української літературної мови XX – початку XXI ст.:
становлення та кодифікація» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-18-85). Опоненти: Мойсієнко А. К., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української мови та
прикладної лінгвістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Завальнюк І. Я., доктор філол.
наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Шитик Л. В., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (503/1)
Личук Марія Іванівна, доцент кафедри української та
класичних мов Національного університету біоресурсів
і природокористування України: «Типологія синтаксично нечленованих одиниць» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-18-85). Опоненти: Іваницька Н. Л., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Вінтонів М. О., доктор філол. наук, професор
кафедри української мови (Київський університет імені
Бориса Грінченка); Христіанінова Р. О., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри української мови (Запорізький
національний університет). (504/1)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Удовиченко Вікторія Віталіївна, доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Конструктивно-географічні
засади регіонального ландшафтного планування: теорія,
методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)» (11.00.11 –
конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів). Спецрада Д 26.001.07 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Шищенко П. Г., доктор
географ. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри географії України, (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Гудзевич А. В., доктор географ. наук, професор, професор
кафедри географії (Вінницький педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського); Петлін В. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри фізичної географії (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки); Царик Л. П., доктор географ. наук,
професор, завідувач кафедри геоекології і методики
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викладання екологічних дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (69/1)
Овчарук Валерія Анатоліївна, директор Гідрометеорологічного науково-навчального інституту Одеського державного екологічного університету: «Максимальний стік
весняного водопілля річок України: розрахункові моделі та
їх реалізація» (11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,
гідрохімія). Спецрада Д 41.090.01 в Одеському державному екологічному університеті МОН України (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел. 32-67-35). Науковий консультант – Гопченко Є. Д., доктор географ. наук, професор,
професор кафедри гідрології суші (Одеський державний
екологічний університет). Опоненти: Гребінь В. В., доктор
географ. наук, професор, професор кафедри гідрології та гідроекології (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Ющенко Ю. С., доктор географ.
наук, професор, завідувач кафедри гідрометеорології та
водних ресурсів (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича); Буднік С. В., доктор географ.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник лабораторії екології водних об’єктів (Інститут
водних проблем і меліорації). (389/1)
Сєрга Едуард Миколайович, доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного
університету: «Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи» (11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія). Спецрада Д 41.090.01 в Одеському державному екологічному університеті МОН України
(65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел. 32-67-35). Науковий консультант – Школьний Є. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри метеорології та кліматології
(Одеський державний екологічний університет). Опоненти: Тимофеєв В. Є., доктор географ. наук, доцент, старший
науковий співробітник відділу кліматичних досліджень
та довгострокових прогнозів погоди (Український гідрометеорологічний інститут); Сніжко С. І., доктор географ.
наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Андріанова О. Р., доктор географ. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики
імені С. І. Субботіна»). (391/1)
Максименко Надія Василівна, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації
довкілля» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
64.051.04 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-55-05) та НДУ «Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології України (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057)
702-15-92). Науковий консультант – Черваньов І. Г., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Гродзинський М. Д., доктор географ. наук, професор, завідувач
кафедри фізичної географії та геоекології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України); Назарук М. М., доктор географ. наук, професор,
професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України); Царик Л. П.,
доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка МОН України). (553/1)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Книш Віталій Васильович, доцент кафедри теорії та
історії держави і права ПВНЗ «Університет Короля Данила»:
«Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля
Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця,
35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий консультант – Луцький М. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
теорії та історії держави і права, перший проректор (ПВНЗ
«Університет Короля Данила»). Опоненти: Рогач О. Я., доктор юрид. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Кіндюк Б. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри теорії та історії держави і права (Тернопільський
національний економічний університет); Сворак С. Д., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та
історії держави і права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (81/1)
Бліхар Марія Миронівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»:
«Правова природа інвестиційних відносин: фінансовоправове регулювання» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант –
Ортинський В. Л., доктор юрид. наук, професор, директор (ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»). Опоненти: Білоус В. Т., доктор
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юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового
права (Університет державної фіскальної служби України);
Криницький І. Є., доктор юрид. наук, професор, старший
науковий співробітник, професор кафедри кримінального
та адміністративного права і процесу (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого); Савченко Л. А., доктор юрид.
наук, професор, віце-президент з наукових та юридичних
питань (Київський міжнародний університет). (91/1)
Кобзєва Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету: «Адміністративно-правове забезпечення управління
фінансовою системою України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
консультант – Гаруст Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки ННІ права (Сумський
державний університет). Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної
діяльності (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Борко А. Л., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри адміністративного та конституційного
права (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова). (96/1)
Тильчик Ольга Віталіївна, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України: «Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки:
теорія і практика» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий консультант –
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник
кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та господарського
права (Запорізький національний університет МОН України); Проценко Т. О., доктор юрид. наук, професор, перший заступник директора (Державний науково-дослідний
інститут МВС України). Опоненти: Бортник Н. П., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). (167/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Макаров Марк Анатолійович, докторант докторантури
та аспірантури Національної академії внутрішніх справ:
«Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні
та правові основи» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант – Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту
післядипломної освіти (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Аленін Ю. П., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри кримінального процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»); Погорецький М. А., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правосуддя (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, професор, суддя (Верховний Суд України). (201/1)
Білокінь Руслан Михайлович, старший викладач Міжнародного інституту розвитку бізнесу: «Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел.
(044) 246-94-91). Науковий консультант – Удалова Л. Д.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, директор Інституту післядипломної освіти (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти:
Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
(ПВНЗ «Європейський університет»); Назаров В. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального
процесу та криміналістики (Академія адвокатури України);
Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (203/1)
Лученко Дмитро Валентинович, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Інститут оскарження
в адміністративному праві» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий консультант – Битяк Ю. П., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, перший проректор
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, декан юри84

дичного факультету (Запорізький національний університет); Кормич Б. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри морського та митного права (Національний університет «Одеська юридична академія»); Мельник Р. С.,
доктор юрид. наук, професор, в. о. завідувача кафедри
адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (219/1)
Рогатюк Ігор Володимирович, старший викладач
кафедри нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
та досудове слідство Національної академії прокуратури
України: «Теоретичні, правові та праксеологічні основи
кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант – Чернявський С. С., доктор юрид. наук, професор,
проректор (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Погорецький М. А., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Шило О. Г., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України). (210/1)
Бусуйок Діана Вікторівна, доцент кафедри земельного
та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Правове регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та
охорони земель: проблеми теорії та практики» (12.00.06 –
земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України
(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-8046). Науковий консультант – Кулинич П. Ф., доктор юрид.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Кобецька Н. Р., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри трудового, екологічного та
аграрного права (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Костяшкін І. О., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри трудового, земельного та
господарського права (Хмельницький університет управління та права). (215/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Білінський Дмитро Олександрович, доцент кафедри
фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Правова природа публічної фінансової системи України (методологічний аспект)»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. 704-93-61). Науковий консультант – Кучерявенко М. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
фінансового права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Касьяненко Л. М.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби
України); Латковська Т. А., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права (Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»);
Хохуляк В. В., доктор юрид. наук, доцент, суддя (Верховний Суд України). (254/1)
Харченко Георгій Георгійович, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Речові права у законодавстві, доктрині
та судовій практиці України» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Майданик Р. А., доктор юрид.
наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України,
завідувач кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Харитонов Є. О., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права (Національний університет «Одеська юридична
академія»); Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Шимон С. І., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (261/1)
Губань Радим Васильович, завідувач кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова: «Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою України в XX – на початку
XXI століття (історико-правове дослідження)» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
260-34-02). Науковий консультант – Акуленко В. І., доктор
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юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). Опоненти: Гончаренко В. Д., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри
історії держави і права України та зарубіжних країн (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Бойко І. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Захарченко П. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри історії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (354/1)
Чисніков Володимир Миколайович, головний науковий
співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного
інституту МВС України: «Сискна поліція в Україні за часів
Російської імперії: історико-правове дослідження (1880 –
1917 pp.)» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04
у Національній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
520-06-60). Науковий консультант – Ярмиш О. Н., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Головко О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри теорії та історії
держави і права (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна); Скоморовський В. Б., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри державно-правових
дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»); Яцишин М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (355/1)
Булат Євгенія Анатоліївна, старший науковий співробітник Придніпровського наукового центру НАН і МОН України: «Проблеми удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в
Європейський дослідницький простір» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Орлюк О. П., доктор
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, директор (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Харитонова О. І., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного
права (Національний університет «Одеська юридична ака85
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демія»); Гриняк А. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем договірного
права (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Сімсон О. Е., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (432/1)
Заборовський Віктор Вікторович, доцент кафедри
цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової
держави в Україні» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура
та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-3141). Науковий консультант – Бисага Ю. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Яновська О. Г., доктор юрид. наук, професор, суддя (Верховний Суд України); Іваницький С. О.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка);
Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, доцент, науковий
консультант відділу нормативно-правової роботи науковоекспертного управління (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ). (443/1)
Стефанчук Марина Миколаївна, професор кафедри
правового регулювання економіки Навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»: «Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та
адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Блажівський Є. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України.
Опоненти: Прилуцький С. В., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Руденко М. В., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Сухонос В. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права (Сумський державний університет). (444/1)
Куровська Ілона Анатоліївна, кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора
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Інституту законодавства Верховної Ради України: «Доктрина Верховенства права у міжнародному праві» (12.00.11 –
міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті
законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ,
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-03). Науковий
консультант – Баймуратов М. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний
науковий консультант відділу європейського права та
міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної
Ради України). Опоненти: Малишева Н. Р., доктор юрид.
наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу аграрного, земельного, екологічного та космічного
права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України); Буроменський М. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор
кафедри міжнародного права (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Сироїд Т. Л., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного і європейського права
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (491/1)
Фаринник Василь Іванович, старший партнер Адвокатського об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»: «Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування
заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Погорецький М. А.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри правосуддя (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Hop В. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Львівський
національний університет імені Івана Франка); Шило О. Г.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Лобойко Л. М., доктор юрид. наук,
професор, суддя (Верховний Суд України). (492/1)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Опачко Магдалина Василівна, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету
суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти:
Козловська І. М., доктор пед. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою
(Національний університет «Львівська політехніка»); Шарко В. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
фізики та методики її навчання (Херсонський державний
університет); Атаманчук П. С., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка). (147/1)
Кух Аркадій Миколайович, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої
галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах
освітньо-інформаційного середовища» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 23411-08). Опоненти: Подопригора Н. В., доктор пед. наук,
доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Давиденко А. А.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання
(Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського); Павленко А. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради). (148/1)
Білянська Марія Михайлівна, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні і
методичні засади підготовки майбутніх учителів біології
до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх
навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров.
Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий
консультант – Ярошенко О. Г., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу
інтеграції вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН
України). Опоненти: Шапран Ю. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної
підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
Совгіра С. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
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Саєнко Т. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри екології (ННІ екологічної безпеки Національного авіаційного університету). (251/1)
Вішнікіна Любов Петрівна, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України: «Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів
основної школи» (13.00.02 – теорія та методика навчання – географія). Спецрада Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
52-д; тел. (044) 481-37-13). Науковий консультант – Топузов О. М., доктор пед. наук, професор, віце-президент
НАПН України. Опоненти: Зеленська Л. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри фізичної та економічної географії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України); Браславська О. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри географії та методики
її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України); Шищенко П. Г.,
доктор географ. наук, професор, професор кафедри географії України (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). (264/1)
Плиска Юрій Святославович, професор кафедри
психології та педагогіки Національного університету
«Острозька академія»: «Тенденції розвитку особистісної
педагогічної культури вчителя в Україні та Польщі – порівняльний аналіз» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському
державному університеті імені Івана Франка МОН України
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412)
43-14-17). Науковий консультант – Сейко Н. А., доктор
пед. наук, професор, проректор з наукової і міжнародної
роботи (Житомирський державний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Сбруєва А. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Тадеєва М. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов (Національний університет водного господарства та природокористування); Лобода С. М., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
мультимедійних технологій (Національний авіаційний університет). (294/1)
Осова Ольга Олексіївна, доцент кафедри іноземної філології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської облради: «Теоретико-методичні
засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах»
(13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 64.053.04 у
Харківському національному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Будано87

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ва Л. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України); Малихін О. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Осадченко І. І., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини МОН України). (295/1)
Кравець Руслан Андрійович, старший викладач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету: «Теоретичні і методичні
основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі» (13.00.04 – теорія та методика професійної
освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий консультант – Романишина Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія).
Опоненти: Пригодій М. А., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри методики навчання та управління
навчальними закладами (Національний університет біоресурсів та природокористування України); Свистун В. І.,
доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник ННЦ фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського); Теличко Н. В., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання іноземних мов (Мукачівський
державний університет). (300/1)
Яшник Світлана Валеріївна, доцент кафедри соціальної
роботи та психології Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Теоретичні і методичні основи формування управлінської культури майбутніх
фахівців лісогосподарської галузі» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені
Тараса Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул.
Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий
консультант – Євтух М. Б., доктор пед. наук, професор,
дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Олійник В. В., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН
України, радник ректора (ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України); Гнізділова К. М., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і
освітнього менеджменту (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Нагаєв В. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій (Харківський національний аграрний
університет імені В. В. Докучаєва). (544/1)
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Покришень Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського: «Теоретико-методичні основи підготовки вчителів інформатики до проектування інформаційно-аналітичних систем»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка МОН України
(14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел.
(04622) 3-36-10). Науковий консультант – Давиденко А. А.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання
(Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського). Опоненти: Кузьменко В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради); Тарубара О. М., доктор пед. наук, професор, декан технологічного факультету (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Тараса Шевченка); Курок В. П., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти (Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка). (546/1)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Склярова Валентина Олександрівна, доцент кафедри
сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Репродуктивне здоров’я жінок при їх паразитарному ураженні» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д
35.600.04 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32).
Науковий консультант – Маркін Л. Б., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри акушерства та гінекології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Подольський В. В., доктор мед.
наук, професор, керівник відділення «Проблеми здоров’я
жінки фертильного віку», заступник директора з наукової
роботи (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України»); Рожковська Н. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
(Одеський національний медичний університет МОЗ України); Маляр В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства та гінекології медичного факультету
(Ужгородський національний університет МОН України).
(573/1)
Ткаченко Ольга Віталіївна, доцент кафедри терапії,
клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»:
«Медико-психологічні та клініко-психопатологічні особСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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ливості хворих на цукровий діабет 2-го типу (семіотика,
модель психопатогенезу, комплаєнтність, психотерапія»
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д. 64.609.03
у Харківській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел.
(057) 711-35-56). Опоненти: Маркова М. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри сексології, медичної
психології, медичної і психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Лучицький Є. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу репродуктивної ендокринології (ДУ «Інститут
ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка
НАМН України»); Гриневич Є. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової
психіатрії і наркології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
(67/1)
Кошель Іванна Василівна, в. о. доцента кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови
і шиї ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»: «Поліпозний риносинусит, асоційований з
непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування» (14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»
(03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-22-02).
Науковий консультант – Заболотна Д. Д., доктор мед.
наук, провідний науковий співробітник відділу запальних
захворювань ЛOP-органів (ДУ «Інститут отоларингології
імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»).
Опоненти: Безшапочний С. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології з офтальмологією (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Пухлік С. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології (Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Васильєв В. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри оториноларингології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (149/1)
Диндар Олена Анатоліївна, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Прогнозування
і профілактика перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного
синдрому» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.003.03 у Національному медичному університеті
імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий консультант – Бенюк В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ УкраСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

їни). Опоненти: Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, перший проректор (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Маланчук Л. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»); Жабченко І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач наукового відділення патології вагітності та пологів (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України»). (152/1)
Шафранський Віктор Вікторович, доцент кафедри
менеджменту охорони здоров’я Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця: «Медико-соціальне
обґрунтування системи громадського здоров’я в Україні»
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 26.003.01 у
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка,
13; тел. (044) 234-13-91). Науковий консультант – Слабкий Г. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
громадського здоров’я (Ужгородський національний університет МОН України). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Толстанов О. К., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Сміянов В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри громадського здоров’я (Сумський державний
університет МОН України). (156/1)
Цупиков Олег Михайлович, провідний науковий
співробітник відділу цитології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України: «Вплив трансплантації
стовбурових клітин на процеси регенерації нервової тканини після ішемічного ушкодження мозку» (14.03.04 –
патологічна фізіологія). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (01024,
м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 25624-46). Науковий консультант – Скибо Г. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу цитології (Інститут
фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Чайковський Ю. Б., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри гістології
та ембріології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Лісяний М. І., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, керівник відділу нейроімунології (ДУ «Інститут нейрохірургії
імені А. П. Ромоданова» НАМН України); Борисова Т. О.,
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України).
(160/1)
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Кореньков Олексій Володимирович, докторант кафедри морфології Сумського державного університету МОН
України: «Порівняльний морфологічний аналіз динаміки
загоєння дефекту діафізу довгої кістки скелета при імплантації в його порожнину кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада Д 55.051.05 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Опоненти: Масна З. З., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
оперативної хірургії з топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького); Старченко І. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним
курсом (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України); Кривецький В. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини
імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). (178/1)
Куріцина Світлана Альбертівна, завідувач гінекологічного відділення МКМУ «Клінічний пологовий будинок
№ 2», м. Чернівці: «Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при порушеннях
плацентації (ретрохоріальних гематомах та аномаліях
розташування плаценти)» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 20549-82). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства і гінекології (Медичний
інститут Сумського державного університету МОН України); Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Заболотнов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
сестринської та акушерської справи (КЗ «Житомирський
інститут медсестринства»). (250/1)
Галієнко Людмила Іванівна, професор кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Медикосоціальне обґрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань» (14.02.03 –
соціальна медицина). Спецрада Д 26.003.01 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ
України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. 234-1391). Науковий консультант – Грузєва Т. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця). Опоненти: Моісеєнко Р. О., доктор
мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та
лікувальної роботи (Національна медична академія після90

дипломної освіти імені П. Л. Шупика); Любінець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри організації і
управління охороною здоров’я (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького); Голованова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної медицини, організації та управління охороною
здоров’я з біостатистикою (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України). (367/1)
Місюра Катерина Василівна, учений секретар
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені
В. Я. Данилевського НАМН України»: «Надлишкова маса
тіла і ожиріння: популяційні, клінічні та гормональні особливості; механізми формування метаболічних
ускладнень» (14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д
64.564.01 у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
імені В. Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий
консультант – Кравчун Н. О., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). Опоненти: Паньків В. І., доктор
мед. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу профілактики, лікування цукрового діабету та
його ускладнень (Український НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України); Журавльова Л. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Харківський національний медичний університет МОЗ України);
Турчина С. І., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділення
ендокринології (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків НАМН України»). (380/1)
Турчин Микола Васильович, доцент кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Експериментальне обґрунтування застосування кератоксеноімплантації
при запальних захворюваннях і пошкодженнях рогівки»
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Пасєчнікова Н. В., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»). Опоненти: Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Рикало Н. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної фізіології (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України);
Огоновський Р. З., доктор мед. наук, професор, декан стоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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матологічного факультету, професор кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (446/1)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Соловйов Олексій Станіславович, завідувач кафедри
загальної та клінічної фармації Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських
засобів і парафармацевтичної продукції» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий консультант – Пономаренко М. С., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри організації і економіки фармації (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Немченко А. С.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Мнушко З. М., доктор
фарм. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та економіки в сімейній фармації (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Пашков В. М.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного,
господарського та екологічного права (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого МОН України). (373/1)
Федченкова Юлія Анатоліївна, доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету
МОЗ України: «Фармакогностичне дослідження рослин
родин березові, гарбузові, глухокропивові та створення субстанцій на їх основі» (15.00.02 – фармацевтична
хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81).
Науковий консультант – Хворост О. П., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Котов А. Г., доктор фарм. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу Державної
фармакопеї України (ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» МОЗ України);
Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Мартинов А. В.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач лабораторії та
клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України»). (559/1)
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ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Кот Тетяна Францівна, доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного
університету: «Морфологія яйцепроводу свійських птахів
у постнатальному періоді онтогенезу і порівняльно-видовому аспекті» (16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий консультант – Рудик С. К., доктор вет. наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології імені академіка В. Г. Касьяненка
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Тибінка А. М., доктор вет. наук,
професор, професор кафедри нормальної та патологічної
морфології і судової ветеринарії (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького); Ковтун М. Ф., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник відділу еволюційної
морфології (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН
України); Панікар І. І., доктор вет. наук, доцент, професор
кафедри епізоотології та паразитології (Одеський державний аграрний університет). (118/1)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Афоніна Олена Сталівна, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Культурний код
і «подвійне кодування» в мистецтві» (26.00.01 – теорія та
історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства
культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.
11; тел. (044) 501-78-28). Науковий консультант – Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор
кафедри естрадного виконавства (Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Гуменюк Т. К., доктор філософ. наук, професор, проректор з
навчально-виховної роботи (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Рощенко О. Г., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії
та історії музики (Харківська державна академія культури);
Волков С. М., доктор культурології, професор, заступник
директора з наукової роботи (Інститут культурології Національної академії мистецтв України). (4/1)
Яковець Інна Олександрівна, професор кафедри
дизайну Черкаського державного технологічного університету: «Сучасний художній музей як мистецький патерн:
сутність, функціонування, розвиток» (26.00.01 – теорія
та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада Д
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ,
вул. Лаврська, 9, корп. 15; тел. 501-78-28). Науковий консультант – Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв
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України, професор кафедри дизайну та основ архітектури
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри дизайну (Київський університет імені
Бориса Грінченка); Личковах В. А., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри естрадного виконавства
(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури (Інститут проблем
сучасного мистецтва НАМ України). (45/1)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Литвинчук Леся Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С. Костюка
НАПН України: «Психологічні засади реабілітації наркозалежних осіб» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел.
288-19-63). Науковий консультант – Максименко С. Д.,
доктор психол. наук, професор, академік НАПН України,
директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). Опоненти: Яценко Т. С., доктор психол. наук,
професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
психології, глибинної корекції та реабілітації (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН України); Берзінь В. І., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, завідувач секції гігієни
дітей та підлітків кафедри гігієни та екології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Мозгова Г. П., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психосоматики та психологічної реабілітації (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова МОН України). (100/1)
Михайлишин Уляна Богданівна, завідувач кафедри
психології Ужгородського національного університету
МОН України: «Соціально-психологічні засади функціонування цінностей у студентських групах в умовах освітнього
середовища» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант –
Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології та соціальної роботи
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Карамушка Л. М.,
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної
психології (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
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України); Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор, професор
кафедри соціальної психології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України). (465/1)
Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна, завідувач
кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: «Психологічна генеза життєвого простору жінки-педагога» (19.00.01 – загальна психологія,
історія психології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ,
вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). Науковий консультант – Максименко С. Д., доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти:
Бондаренко О. Ф., доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри психології
та педагогіки (Київський національний лінгвістичний університет МОН України); Вірна Ж. П., доктор психол. наук,
професор, декан факультету психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН
України); Савчин М. В., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психології (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка МОН України). (539/1)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Вовк Світлана Олександрівна, завідувач кафедри
політології та правознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ:
«Громадянська війна як засіб зміни вектора політичного
розвитку» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консультант – Наумкіна С. М., доктор політ. наук, професор,
завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Климончук В. Й.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника); Польовий М. А., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри політології та державного
управління (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця); Щедрова Г. П., доктор політ.
наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»). (487/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Полторак Степан Тимофійович, міністр оборони України
Міністерства оборони України: «Уніфікація механізмів державного управління реформуванням збройних сил України
в умовах трансформаційного суспільства» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС
України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057)
715-63-91). Науковий консультант – Домбровська С. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, начальник
навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України). Опоненти: Ченцов В. В., доктор наук з держ. управління, професор, перший проректор (Університет митної справи та
фінансів МОН України); Плеханов Д. О., доктор наук з держ.
управління, доцент, завідувач кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України);
Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри публічного
адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом МОН України). (108/1)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Муравська Ольга Вікторівна, професор кафедри
теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової:
«Вплив східнохристиянської культури на європейське
музичне мистецтво XIX – XX століть» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
(01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11; тел. (044)
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501-78-28). Науковий консультант – Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
теоретичної та прикладної культурології (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Гуменюк Т. К., доктор філософ. наук, професор,
проректор з навчально-виховної роботи (Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського);
Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри теорії та історії музики (Харківська
державна академія культури); Яковлев О. В., доктор
культурології, доцент, професор кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). (79/1)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Яровий Вадим Федорович, доцент кафедри туризму
Херсонського державного університету: «Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму: теорія,
методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор
екон. наук, професор, академік НААН України, директор,
(ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Ігнатенко М. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства (Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Крюкова І. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний
аграрний університет). (64/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Плутенко Дмитро Олександрович, молодший науковий
співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України: «Ефекти, пов’язані з розсіянням
електромагнітної хвилі на сферичних частинках: розподіл поля, оптичні сили та їх симетрії» (01.04.05 – оптика,
лазерна фізика). Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики
НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 52512-20). Науковий керівник – Васнєцов М. В., доктор фіз.мат. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу оптичної квантової електроніки (Інститут фізики
НАН України). Опоненти: Рапопорт Ю. Г., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник кафедри астрономії
і фізики космосу (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Тараненко В. Б., доктор фіз.-мат.
наук, професор, директор (Міжнародний центр «Інститут
прикладної оптики» НАН України). (29/1)
Коковська Ярина Володимирівна, асистент кафедри
дискретного аналізу та інтелектуальних систем факультету
прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка: «Комп’ютерне
моделювання процесів формування потоків води у руслах
з нерівномірним дном» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 35.195.01 в
Інституті прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 63-83-77). Науковий керівник – Притула М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кунець Я. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу обчислювальної механіки
деформівних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); Семенов В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (43/1)
Шерман Зоя Олександрівна, старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2
Донецького національного медичного університету,
м. Лиман: «Екстремальні розмітки вершин та ребер графів» (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики). Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий
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керівник – Донець Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу економічної кібернетики (Інститут
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). Опоненти:
Кривий С. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Семенюта М. Ф., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри фізикоматематичних дисциплін (Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету). (75/1)
Карвацький Дмитро Миколайович, молодший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Представлення дійсних чисел за допомогою
узагальнених послідовностей Фібоначчі та їх застосування» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). Спецрада
Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Працьовитий М. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, декан фізико-математичного факультету (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Варбанець П. Д., професор, доктор фіз.мат. наук, завідувач кафедри комп’ютерної алгебри і дискретної математики (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова); Олійник Б. В., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, завідувач кафедри математики (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (77/1)
Яковенко Олена Сергіївна, інженер І категорії кафедри
загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Вплив
зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.001.23 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Мацуй Л. Ю., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» кафедри загальної фізики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Рудь О. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу будови і властивостей твердих розчинів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України); Клепко В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу фізики полімерів, заступник директора
з наукової роботи (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України). (115/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Кобзар Ірина Павлівна, молодший науковий співробітник відділу магнітних і пружних властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d-металів»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.175.03
у Фізико-технічному інституті низьких температур імені
Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Гречнєв Г. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Фізикотехнічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна
НАН України). Опоненти: Пащенко О. В., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу фазових перетворень (Донецький
фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України,
м. Київ); Шипкова І. Г., кандидат фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
кафедри фізики металів та напівпровідників (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» МОН України). (117/1)
Приходько Юрій Євгенович, завідувач лабораторії
кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Гранична поведінка локальних збурень процесів Маркова» (01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел.
234-51-50). Науковий керівник – Пилипенко А. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії випадкових
процесів (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Іксанов О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри дослідження операцій (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Арясова О. В., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу тектонофізики (Інститут
геофізики імені С. І. Субботіна НАН України). (473/1)
Коновалюк Тетяна Петрівна, молодший науковий
співробітник відділу вихрових рухів Інституту гідромеханіки НАН України: «Звукові поля, генеровані когерентними вихровими структурами, які взаємодіють» (01.04.06 –
акустика). Спецрада Д 26.196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України (03057, м. Київ, вул. Желябова, 8/4; тел.
(044) 456-43-13). Науковий керівник – Вовк І. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу гідродинамічної акустики (Інститут гідромеханіки НАН України). Опоненти: Дудзінський Ю. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної та
медичної фізики (Одеський національний політехнічний
університет МОН України); Калюжний О. Я., доктор фіз.мат. наук, професор, професор кафедри радіоприймання
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та обробки сигналів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (505/1)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Федосенко Ганна Олександрівна, провідний хімік-аналітик ТДВ «ІНТЕРХІМ»: «Хроматографічні та оптичні методи аналізу для визначення залишкових кількостей деяких
лікарських препаратів після очищення фармацевтичного
обладнання» (02.00.02 – аналітична хімія). Спецрада К
41.219.01 у Фізико-хімічному інституті імені О. В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська
дорога, 86; тел. (048) 766-22-83). Науковий керівник – Єгорова А. В., доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу аналітичної хімії та фізико-хімії
координаційних сполук (Фізико-хімічний інститут імені
О. В. Богатського НАН України). Опоненти: Сухарев С. М.,
доктор хім. наук, доцент, професор кафедри екології та
охорони навколишнього середовища (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Малинка О. В., кандидат
хім. наук, доцент, доцент кафедри харчової хімії (Одеська
національна академія харчових технологій). (10/1)
Мазур Ольга Сергіївна, інженер-хімік ПНВКФ «Терміон»:
«Взаємодія в системах ZnS(ZnO) – Ln2S3(LnSF): фазовий склад та оптичні властивості» (02.00.01 – неорганічна
хімія). Спецрада К 41.219.01 у Фізико-хімічному інституті
імені О. В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86; тел. (048) 766-22-83). Науковий керівник – Магунов І. Р., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник відділу функціональних неорганічних матеріалів (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН
України). Опоненти: Барчій І. Є., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»); Хома Р. Є., кандидат хім. наук,
доцент, доцент кафедри аналітичної хімії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (11/1)
Снігур Денис Васильович, старший лаборант кафедри
фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Застосування
кольорометричних функцій в дослідженні кислотноосновних рівноваг у розчинах органічних сполук»
(02.00.02 – аналітична хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий керівник – Чеботарьов О. М., кандидат хім. наук,
доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Блажеєвський М. Є., доктор хім. наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України);
Тимошук О. С., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). (189/1)
95
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Ардан Богдан Романович, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Синтез та стереохімія π-комплексів солей купруму(І) з алільними похідними
1,3,4-тіадіазолів» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада
Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79005, м. Львів, вул. Кирила
і Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Науковий керівник –
Миськів М. Г., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). Опоненти: Штеменко О. В.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України); Гельмбольдт В. О., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної
хімії (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (204/1)
Кордан Василь Михайлович, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Синтез, структурні та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем {La, Tb, Ті, Zr} – Mg – {Sn, Sb} та твердих розчинів на
основі Tb2Ni17» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д
35,051.10 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79005, м. Львів, вул. Кирила і
Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Науковий керівник – Павлюк В. В., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Завалій І. Ю., доктор хім.
наук, професор, завідувач відділу водневих технологій та
гідридного матеріалознавства (Фізико-механічний інститут
імені Г. В. Карпенка НАН України); Парасюк О. В., кандидат
хім. наук, доцент, декан (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки МОН України). (205/1)
Панасюк Ярослав Вікторович, провідний інженер
відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії імені
Л. B. Писаржевського НАН України: «Спектрально-люмінесцентні і фотокаталітичні властивості графеноподібного
нітриду вуглецю та його нанокомпозитів з оксидом цинку»
(02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
(03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044) 525-11-90).
Науковий керівник – Строюк О. Л., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії органічної фотовольтаїки та електрохімії при відділі вільних радикалів (Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського
НАН України). Опоненти: Колбасов Г. Я., доктор хім. наук,
професор, завідувач відділу фотоелектрохімії та хімічних
джерел струму (Інститут загальної та неорганічної хімії
імені В. І. Вернадського НАН України); Студзинський С. Л.,
кандидат хім. наук, доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (314/1)
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Дідух Наталя Олександрівна, інженер відділу кольору
та будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН
України: «Борадипірометенові барвники з розгалуженою
периферійною хромофорною системою» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної
хімії НАН України (02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5;
тел. (044) 292-71-50). Науковий керівник – Ковтун Ю. П.,
доктор хім. наук, професор (Інститут органічної хімії НАН
України). Опоненти: Дубей І. Я., доктор хім. наук, завідувач
відділу синтетичних біорегуляторів (Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України); Гордієнко О. В., кандидат
хім. наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(318/1)
Кац Світлана Василівна, хімік-аналітик НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»: «Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних комплексів 3d-металів з піразолоксимним
реберним фрагментом» (02.00.01 – неорганічна хімія).
Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Слободяник М. С., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Черній В. Я.,
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії комплексних
сполук (Інститут загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України); Потаскалов В. А., кандидат хім. наук, доцент кафедри загальної та неорганічної
хімії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (320/1)
Ващенко Олександр Віталійович, інженер І категорії
кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Координаційні сполуки
ураніл-іона на основі похідних 1,2,4-триазолів» (02.00.01 –
неорганічна хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Лампека Р. Д., доктор
хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Штеменко О. В., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії
(Український державний хіміко-технологічний університет МОН України); Орисик С. І., доктор хім. наук, старший
науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук
(Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України). (335/1)
Жлуденко Микола Григорович, хімік ТОВ «СЕЛЕНА
ПЛЮС»: «Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co – Ni
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та Co – Fe систем у реакції метанування С02» (02.00.04 –
фізична хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Льва Толстого, 12; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Іщенко О. В., доктор хім. наук,
професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). Опоненти: Перевертайло В. М., доктор хім. наук,
професор, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних основ формування надтвердих та наноструктурованих матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України); Ліннік О. П., кандидат хім.
наук, старший дослідник, старший науковий співробітник
відділу фізики і хімії поверхні наносистем (Інститут хімії
поверхні імені О. О. Чуйка НАН України). (337/1)
Тинкевич Олена Олександрівна, асистент кафедри
загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Вплив структури і складу нанокристалів CdTe та композитних матеріалів на їх основі на їхні оптичні властивості» (02.00.21 – хімія твердого тіла). Спецрада К 76.051.10
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-97). Науковий керівник –
Халавка Ю. Б., кандидат хім. наук, докторант кафедри
загальної хімії та хімічного матеріалознавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Опоненти: Томашик В. М., доктор хім. наук, професор,
вчений секретар, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Швалагін В. В., кандидат хім. наук, науковий співробітник відділу фотохімії
(Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН
України). (430/1)
Овденко Валерія Миколаївна, інженер І категорії НДЛ
«Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та
контроль виробництва» хімічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки» (02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада Д 26.001.25 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Колендо О. Ю.,
доктор хім. наук, професор кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Носков Ю. В., кандидат хім.
наук, науковий співробітник відділу хімії функціональних
матеріалів (Інститут біоорганічної та нафтохімії НАН України); Алексєєва Т. Т., доктор хім. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
фізико-хімії полімерів (Інститут хімії високомолекулярних
сполук НАН України). (454/1)
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Мельничук Світлана Сергіївна, асистент кафедри
екології та природоохоронних технологій Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова:
«Антропогенна трансформація фітобіоти Національного
природного парку “Білобережжя Святослава”» (03.00.16 –
екологія). Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 526-235). Науковий керівник – Трохименко Г. Г.,
кандидат біол. наук, доцент, завідувач кафедри екології та
природоохоронних технологій (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти:
Чорней І. І., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Мельник Р. П., кандидат біол. наук,
доцент кафедри ботаніки (Херсонський державний університет МОН України). (12/1)
Різничук Надія Іванівна, викладач кафедри біології та
екології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»: «Популяційно-екологічні особливості видів роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті»
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;
тел. (0372) 58-47-41). Науковий керівник – Парпан В. І.,
доктор біол. наук, професор кафедри біології та екології
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»). Опоненти: Скляр В. Г., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри екології та ботаніки
(Сумський національний аграрний університет МОН України); Кагало О. О., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем (Інститут екології Карпат НАН України). (13/1)
Макарова Наталія Миколаївна, тимчасово не працює:
«Чорнушкові (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae)
України (фауна, систематика, екологія, поширення)»
(03.00.08 – зоологія). Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (01030,
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15; тел. (044) 23561-74). Науковий керівник – Стадниченко А. П., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Золотарьов В. М., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії популяційних досліджень (Інститут морської біології НАН України);
Пінкіна Т. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри
загальної екології (Житомирський національний агроекологічний університет). (70/1)
Франчук Михайло Володимирович, науковий співробітник Рівненського природного заповідника: «Міжвидові
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відмінності в морфології, гніздовій екології та постембріональному розвитку дроздів (Aves, Turdidae, Turdus) Західного Полісся України» (03.00.08 – зоологія). Спецрада Д
26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН
України (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15;
тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник – Пєсков В. М.,
кандидат біол. наук, в. о. завідувача відділу зоології (Національний науково-природничий музей НАН України).
Опоненти: Серебряков В. В., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри екології, природничих та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»);
Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач
Зоологічного музею (Львівський національний університет імені Івана Франка). (71/1)
Шульман Марія Володимирівна, асистент кафедри
зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Зоогенний опад як функціональний елемент біогеоценозів степового Придніпров’я»
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН
України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056)
374-98-00). Науковий керівник – Пахомов О. Є., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри зоології та екології (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара). Опоненти: Харченко Л. П., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри зоології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);
Домніч В. І., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології (Запорізький національний університет). (72/1)
Єрмоленко Сергій Вадимович, молодший науковий
співробітник НДЛ біомоніторингу НДІ біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Екологічні особливості популяцій змій роду Natrix в
умовах степового Придніпров’я» (03.00.16 – екологія).
Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий
керівник – Гассо В. Я., кандидат біол. наук, доцент, доцент
кафедри зоології та екології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Шабанов Д. А., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри
зоології та екології тварин (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Решетило О. С., кандидат
біол. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри зоології (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (73/1)
Яценко Тетяна Андріївна, молодший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії
імені О. В. Палладіна НАН України: «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в
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Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030,
м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий керівник – Гриненко Т. В., доктор біол. наук, завідувач
відділу хімії та біохімії ферментів (Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Варбанець Л. Д.,
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу біохімії
мікроорганізмів (Інститут мікробіології імені Д. К. Заболотного НАН України); Кучменко О. Б., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біології природничо-географічного факультету (Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя). (87/1)
Цигічко Ганна Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії мікробіології ґрунтів ННЦ
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»: «Особливості формування й закономірності
функціонування мікробних ценозів чорноземних ґрунтів
Лівобережного Лісостепу України за органічної системи
землеробства» (03.00.18 – ґрунтознавство). Спецрада
К 64.354.02 у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського» НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий
керівник – Старченко О. І., кандидат біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії мікробіології ґрунтів (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського»). Опоненти: Горін М. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства (Харківський національний аграрний
університет імені В. В. Докучаєва); Лобова О. В., кандидат
біол. наук, доцент, доцент кафедри молекулярної біології,
мікробіології та біобезпеки (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (88/1)
Пуговкін Антон Юрійович, молодший науковий співробітник відділу кріобіології систем репродукції Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Осмотична реакція сперматозоїдів прісноводних риб на дію
факторів кріоконсервування» (03.00.19 – кріобіологія).
Спецрада Д 64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник –
Копєйка Є. Ф., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, в. о. завідувача відділу кріобіології систем
репродукції (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України). Опоненти: Жегунов Г. Ф., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри хімії та біології (Харківська
державна зооветеринарна академія МОН України); Бучацький Л. П., доктор біол. наук, професор, старший науковий
співробітник лабораторії фармакології і експериментальної патології (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОН України). (119/1)
Калиновський Віталій Євгенійович, асистент кафедри
цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Наночастинки золота та срібла як модулятори кісспептин-опосередкованої регуляції репродуктивної системи самців
щурів» (03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія).
Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дзержинський М. Е., доктор біол. наук,
завідувач кафедри цитології, гістології та репродуктивної
медицини (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Квітницька-Рижова Т. Ю., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії морфології та цитології (ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Чайковський Ю. Б.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, завідувач кафедри гістології та ембріології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (120/1)
Навроцька Дар’я Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Мінливість геному Deschampsia antarctica Е. Desv. у природі та в
культурі in vitro» (03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел.
(044) 526-11-69). Науковий керівник – Кунах В. А., доктор
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут
молекулярної біології і генетики НАН України). Опоненти:
Терновська Т. К., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри біології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Дубровна О. В., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин (Інститут фізіології рослин і генетики НАН
України). (122/1)
Швець Марина Василівна, аспірант кафедри біології
лісу та мисливствознавства Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Бактеріальна водянка Betula pendula Roth. у Житомирському Поліссі
України (етіологія, симптоматика, патогенез)» (06.03.03 –
лісознавство і лісівництво). Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України МОН України (79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103; тел. (032)
237-80-94). Науковий керівник – Гойчук А. Ф., доктор с.-г.
наук, професор, професор кафедри біології лісу та мисливствознавства (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Сорока М. І.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу (Національний лісотехнічний університет України); Усцький І. М.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів (УкраїнСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ський НДІ лісового господарства та агролісомеліорації
імені Г. М. Висоцького). (237/1)
Білюк Анастасія Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n,π-хелатних комплексів Pd2+ тa Pt2+ з N-алілтіосечовинами» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Гарманчук Л. В., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри біомедицини (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченко МОН
України). Опоненти: Кучмеровська Т. М., доктор біол. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Бентрад В. В., кандидат біол. наук,
молодший науковий співробітник відділу біохімії пухлин
та онкофармакології (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН
України). (415/1)
Кучер Тетяна Володимирівна, асистент кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького державного
медичного університету МОЗ України: «Тіолові антиоксиданти у фармакокорекції порушень нітроксидергічної
системи головного мозку в умовах хронічної алкогольної інтоксикації» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада
Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський
пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник – Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ларіонов В. Б., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник відділу фізико-хімічної фармакології (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України); Ядловський О. Є., доктор біол. наук, доцент кафедри
фармакології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (549/1)
Кожемяко Тетяна Володимирівна, викладач кафедри
анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького:
«Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки
інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада К 73.053.06 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81;
тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник – Лизогуб В. С.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри анатомії,
фізіології та фізичної реабілітації, директор (НДІ фізіології
імені М. Босого Черкаського національного університету
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імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Куценко Т. В.,
кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри фізіології людини і тварин (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Коробейнікова Л. Г.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри медикобіологічних дисциплін (Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України). (580/1)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Семків Ігор Володимирович, молодший науковий співробітник кафедри фізики Національного університету
«Львівська політехніка»: «Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 35.052.13 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12; тел.
(032) 258-26-01). Науковий керівник – Ільчук Г. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Студеняк І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Ужгородський національний університет);
Ціж Б. Р., доктор тех. наук, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і контролю якості продукції (Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). (7/1)
Лихограй Вікторія Вікторівна, аспірант кафедри технології будівельного виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Розробка
технологічних і організаційних рішень відновлення православних церков» (05.23.08 – технологія та організація
промислового та цивільного будівництва). Спецрада Д
64.056.01 у Харківському національному університеті
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий
керівник – Гончаренко Д. Ф., доктор тех. наук, професор
кафедри технології будівельного виробництва, проректор
з науково-педагогічної роботи (Харківський національний
університет будівництва та архітектури). Опоненти: Осипов О. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
технології будівельного виробництва (Київський національний університет будівництва і архітектури); Нечепуренко Д. С., кандидат тех. наук, доцент кафедри планування і організації виробництва (ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»). (15/1)
Супрун Олег Юрійович, асистент кафедри технології
будівельного виробництва і будівельних матеріалів Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова: «Удосконалення організаційно-технологічних рішень установлення анкерів в бетоні із застосуванням акрилових композицій» (05.23.08 – технологія
та організація промислового та цивільного будівництва).
Спецрада Д 64.056.01 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН України (61002,
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м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керівник – Золотова Н. М., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технології будівельного виробництва і
будівельних матеріалів (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Кравчуновська Т. С., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри планування і організації виробництва
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»); Григоровський П. Є., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, перший заступник
директора (ДП «Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва імені B. C. Балицького»). (16/1)
Круліковський Олег Валерійович, аспірант кафедри
радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Синтез
генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі
багатовимірних нелінійних динамічних систем» (05.12.13 –
радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-27-43). Науковий керівник – Політанський Л. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України). Опоненти: Матвійчук Я. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри систем автоматизованого
проектування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Наконечний В. С., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (20/1)
Тітов Максим Юрійович, інженер ІІ категорії кафедри
космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Поліпшення
інтегральних характеристик стаціонарного плазмового
двигуна шляхом максимізації поздовжнього градієнта
радіальної складової індукції магнітного поля» (05.05.03 –
двигуни та енергетичні установки). Спецрада Д 64.062.02
у Національному аерокосмічному університеті імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 31510-56). Науковий керівник – Лоян А. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник кафедри космічної техніки
та нетрадиційних джерел енергії (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»). Опоненти: Петренко О. М., доктор
тех. наук, професор, декан фізико-технічного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара МОН України); Кулагін С. М., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник відділу механіки іонізованих середовищ (Інститут технічної механіки НАН і ДКА
України). (24/1)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Добровольська Катерина Володимирівна, заступник
начальника відділу – начальник групи Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»: «Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника» (05.11.07 – оптичні прилади та системи). Спецрада Д 26.002.18 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Колобродов В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних
приладів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Гордієнко В. І., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник генерального директора
з науки – головний конструктор (ДП НВК «Фотоприлад»);
Синявський І. І., кандидат тех. наук, заступник начальника відділу атмосферної оптики та приладобудування
(Головна астрономічна обсерваторія НАН України). (27/1)
Мосьпан Наталія Вікторівна, аспірант кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету: «Формування
стратегій автотранспортних підприємств по обслуговуванню разових замовлень на перевезення вантажів у
міжміському сполученні» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті МОН України
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057)
700-38-63). Науковий керівник – Горбачов П. Ф., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики (Харківський національний автомобільнодорожній університет). Опоненти: Алексієв В. О., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних
систем (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Яновський П. О., кандидат тех.
наук, доцент, професор кафедри військової підготовки
(Національний авіаційний університет). (28/1)
Гаврилюк Марія Романівна, молодший науковий співробітник лабораторії водневої стійкості конструкційних
сплавів відділу фізичних основ руйнування та міцності
матеріалів в агресивних середовищах Фізико-механічного
інституту імені Г. В. Карпенка НАН України: «Розроблення екологічно безпечної змащувально-охолоджувальної
рідини підвищеної протикорозійної дії для механічної
обробки високоміцних сталей» (05.17.14 – хімічний опір
матеріалів та захист від корозії). Спецрада Д 35.226.02 у
Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН
України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 26343-07). Науковий керівник – Балицький О. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач лабораторії водневої стійкості
конструкційних сплавів відділу фізико-хімічних методів
протикорозійного захисту металів (Фізико-механічний
інституту імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: КурСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

макова І. М., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
хімії (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка МОН України); Мерцало І. П., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач ННЛ
кафедри хімії і технології неорганічних речовин (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (80/1)
Сребнюк Павло Анатолійович, молодший науковий
співробітник кафедри матеріалів реакторобудування та
фізичних технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Структура та
фізико-механічні властивості комбінованих іонно-плазмових кремнійвміщуючих функціональних покриттів»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01
в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН
України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812;
тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник – Береснєв В. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри матеріалів
реакторобудування та фізичних технологій (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти:
Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Пилипенко М. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, начальник лабораторії фізики цирконію та
технології чистих металів відділу чистих металів, металофізики і технології нових матеріалів (ННЦ «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України). (109/1)
Купрін Олександр Сергійович, молодший науковий
співробітник відділу модифікації поверхні конструкційних
матеріалів ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України: «Фізико-технологічні основи синтезу захисних вакуумно-дугових покриттів на цирконієвих елементах
для АЕС» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д
64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28,
а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник – Білоус В. А., доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, начальник відділу іонно-плазмової обробки поверхні конструкційних матеріалів (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
Опоненти: Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Литовченко С. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри матеріалів реакторобудування і
фізичних технологій (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (113/1)
Барандич Катерина Сергіївна, інженер І категорії, за
сумісництвом асистент кафедри виробництва приладів
Національного технічного університету України «Київ101

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Технологічне забезпечення циклічної довговічності
деталей при їх токарному обробленні» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 26.002.11 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Вислоух С. П., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри виробництва приладів
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Марчук В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри приладобудування (Луцький національний технічний університет); Посвятенко Е. К., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри виробництва, ремонту та
матеріалознавства (Національний транспортний університет України). (116/1)
Швед Марія Євгенівна, аспірант кафедри хімічної
технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка»: «Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та
бурого вугілля» (05.17.07 – хімічна технологія палива і
паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 35.052.07 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-26-81). Науковий керівник – Пиш’єв С. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Чешко Ф. Ф., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут»); Брик Д. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем
геотехнології горючих копалин (Інститут геології і геохімії
горючих копалин НАН України). (121/1)
Загребельний Володимир Вікторович, молодший
науковий співробітник за темою № 1060-ДБ16 НДЧ Національного авіаційного університету: «Технологічне
забезпечення підвищеної зносостійкості швидкорізальної сталі Р6М5 комбінованими методами поверхневого
зміцнення» (05.02.04 – тертя та зношування в машинах).
Спецрада Д 26.062.06 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий
керівник – Лабунець В. Ф., кандидат тех. наук, доцент,
професор кафедри машинознавства Навчально-наукового аерокосмічного інституту (Національний авіаційний
університет). Опоненти: Івщенко Л. Й., доктор тех. наук,
професор, директор Машинобудівного інституту (Запорізький національний технічний університет); Кущ О. І.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства (Національний транспортний університет). (123/1)
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Войтов Антон Вікторович, асистент кафедри технічних
систем і технологій тваринництва імені Б. П. Шабельника
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Підвищення ефективності діагностування гідростатичних приводів
сільськогосподарських машин за динамічними характеристиками під навантаженням» (05.05.11 – машини і
засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада Д 64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Нанка О. В., кандидат тех. наук, доцент, ректор, професор
кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені
Б. П. Шабельника (Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Войтюк В. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенко (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Мельянцев П. Т., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
(124/1)
Зачепа Наталія Василівна, асистент кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського: «Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин»
(05.26.01 – охорона праці). Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці»
(04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. (044) 440-02-01).
Науковий керівник – Сукач С. В., доктор тех. наук, доцент
кафедри систем автоматичного управління та електропривода (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського). Опоненти: Глива В. А., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Національний авіаційний університет МОН України);
Подольцев О. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу електроживлення технологічних систем (Інститут електродинаміки НАН України). (161/1)
Грудка Богдан Геннадійович, асистент кафедри кріогенної техніки Одеської національної академії харчових
технологій МОН України: «Термодинамічний аналіз тепловикористальних холодильних машин в системах тригенерації» (05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна
техніка, системи кондиціювання). Спецрада Д 41.088.03 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048)
725-32-84). Науковий керівник – Морозюк Л. I., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри кріогенної техніки
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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України). Опоненти: Петраш В. Д., доктор тех. наук, професор кафедри опалення, вентиляції та охорони повітряного
басейну (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України); Денисова А. Є., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри теплових електричних
станцій та енергозберігаючих технологій (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (162/1)
Кисляк Михайло Іванович, інженер-конструктор ІІ категорії ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро
«ПРОГРЕС» імені академіка А. Г. Івченка: «Методика удосконалення акустичних характеристик вентилятора турбореактивного двоконтурного двигуна» (05.05.03 – двигуни та
енергетичні установки). Спецрада Д 26.062.05 у Національному авіаційному університеті МОН України (03680, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 408-41-18). Науковий
керівник – Кравченко І. Ф., доктор тех. наук, генеральний
конструктор, директор ДП «Івченко – Прогрес». Опоненти:
Дихановський В. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних
Сил України); Басов Ю. Ф., кандидат тех. наук, головний
конструктор (ПАТ «Мотор Січ»). (163/1)
Кравчук Олександр Андрійович, асистент кафедри
водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку» (05.23.04 –
водопостачання, каналізація). Спецрада Д 26.056.07 у
Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. 241-55-33). Науковий керівник – Поляков В. Л., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут гідромеханіки НАН України).
Опоненти: Грабовський П. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри водопостачання та водовідведення
(Одеська державна академія будівництва і архітектури);
Сторчак В. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри водогосподарських систем та
охорони праці (Державний інститут управління та економіки водних ресурсів). (164/1)
Руденко Сергій Сергійович, молодший науковий співробітник Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлювальних
пристроїв діючих високовольтних енергооб’єктів України»
(05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних
полів). Спецрада Д 64.050.08 у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057)
706-32-23). Науковий керівник – Коліушко Г. М., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Науково-дослідний та проектно-конСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

структорський інститут «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Кім Єн Дар, доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри електромеханічних систем (Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут Української інженернопедагогічної академії, м. Бахмут); Грінченко В. С., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу фізики і
техніки магнітних явищ (ДУ «Інститут технічних проблем
магнетизму НАН України»). (165/1)
Сірик Аліна Олегівна, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету харчових технологій: «Моделі та методи підвищення рівня
безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств
харчової промисловості на основі використання системи
підтримки прийняття рішень» (05.26.01 – охорона праці).
Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці» (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. (044) 440-02-01). Науковий керівник – Євтушенко О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
безпеки життєдіяльності (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Глива В. А., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Національний авіаційний університет МОН України); Ляшенко С. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та права (Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України). (168/1)
Халіль Вікторія Вячеславівна, асистент кафедри
охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Удосконалення системи керування
ризиками небезпек на машинобудівному виробництві»
(05.26.01 – охорона праці). Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці»
(04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. (044) 440-02-01).
Науковий керівник – Глива В. А., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти:
Сукач С. В., доктор тех. наук, доцент кафедри систем автоматичного управління та електропривода (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського); Володченкова Н. В., кандидат тех. наук, доцент., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Національний
університет харчових технологій). (169/1)
Занько Сергій Миколайович, асистент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету: «Зниження виробничого ризику при експлуатації
гідравлічних насосів безрозбірним відновленням плунжерних пар» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада К 26.802.01
у ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони
праці» (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. (044) 44002-01). Науковий керівник – Халмурадов Б. Д., кандидат
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мед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності (Національний авіаційний університет). Опоненти:
Беліков А. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
безпеки життєдіяльності (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України»);
Мотрич М. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
(170/1)
Мусатенко Олена Вікторівна, асистент кафедри
менеджменту Національного транспортного університету:
«Підвищення ефективності логістичної системи постачань
із використанням автомобільного транспорту» (05.22.01 –
транспортні системи). Спецрада Д 26.059.02 у Національному транспортному університеті МОН України (01010,
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 28073-38). Науковий керівник – Бакуліч О. О., кандидат тех.
наук, доцент, декан факультету менеджменту, логістики
та туризму (Національний транспортний університет МОН
України). Опоненти: Лобашов О. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Любий Є. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри транспортних
систем і логістики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України). (172/1)
Солодка Антоніна Василівна, аспірант кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв
Одеської національної академії харчових технологій МОН
України: «Інтенсифікація теплообміну в теплоутилізаторах з гранульованими насадками» (05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д
41.088.03 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112;
тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Бошкова I. Л.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (Одеська
національна академія харчових технологій МОН України).
Опоненти: Лабай В. Й., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції (Інститут
будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка» МОН України); Титар С. С.,
кандидат тех. наук, профессор кафедри теплових електричних станцій та енегозберігаючих технологій (Одеський
національний політехнічний університет МОН України).
(174/1)
Абу Шена Осама Мо Алі, тимчасово не працює: «Символьне моделювання та оптимізація будівельних споруд в
САПР» (05.13.12 – системи автоматизації проектувальних
робіт). Спецрада К 41.052.08 в Одеському національному
політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (067) 487-73-62). Науковий
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керівник – Становський О. Л., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти: Гоменюк С. І., доктор
тех. наук, професор, декан математичного факультету
(Запорізький національний університет МОН України);
Лазарєва Д. В., кандидат тех. наук, завідувач кафедри
інформаційних технологій та прикладної математики
(Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН України). (181/1)
Качала Тарас Богданович, асистент кафедри екології
Інженерно-екологічного інституту Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу: «Удосконалення систем екологічного моніторингу ґрунтового
покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття
(на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища)» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 20.052.05 в Івано-Франківському національному
технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422)
4-22-64, 4-24-53). Науковий керівник – Адаменко Я. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). Опоненти: Триснюк В. М., доктор тех. наук,
професор, старший науковий співробітник (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України); Пукіш А. В., кандидат тех. наук, начальник лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (Науково-дослідний і
проектний інститут ПАТ «Укрнафта»). (190/1)
Качала Софія Віталіївна, асистент кафедри туризму
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Удосконалення комплексної оцінки
природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на
прикладі верхнього Дністра)» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 20.052.05 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15;
тел. (03422) 4-22-64, 4-24-53). Науковий керівник – Архипова Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
туризму (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Волошкіна О. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та
навколишнього середовища (Київський національний університет будівництва і архітектури); Анпілова Є. С., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник відділу природних ресурсів (Інститут телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України). (191/1)
Трандафілов Володимир Володимирович, асистент
кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря
Одеської національної академії харчових технологій МОН
України: «Удосконалення газової холодильної машини
Стірлінга для одержання помірного холоду» (05.05.14 –
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холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи
кондиціювання). Спецрада Д 41.088.03 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039,
м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Хмельнюк М. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря (Одеська національна академія харчових
технологій МОН України). Опоненти: Лавренченко Г. К.,
доктор тех. наук, професор, президент (Східноєвропейська асоціація виробників технічних газів «СИГМА»); Дьяченко О. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, провідний інженер (ТОВ «Кріоін Інжиніринг»).
(192/1)
Пєшкін Антон Михайлович, асистент кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Формування сигнально-кодових конструкцій на
основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до
границі Шеннона» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та
мережі). Спецрада Д 26.002.14 у Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Уривський Л. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри телекомунікаційних систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Печурін М. К., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних
систем та мереж (Національний авіаційний університет);
Ткаченко О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
телекомунікаційних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій). (193/1)
Туренко Олександр Ігорович, директор КП «Харківжитлобуд»: «Підвищення стійкості, керованості і функціональної стабільності легкових автомобілів при службових
гальмуваннях» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів
транспорту (275 – транспортні технології – за видами).
Спецрада К 64.832.03 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-98). Науковий керівник – Подригало М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології машинобудування і ремонту машин (Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН України). Опоненти: Лебедєв А. Т., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри тракторів та автомобілів
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України);
Рогозін І. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри теорії і конструкції
автомобільної та спеціальної техніки (Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
Міноборони України). (197/1)
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Гордєєв Артем Дмитрович, асистент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету: «Методи та біотехнічна система для професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності»
(05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінницькому національному технічному
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник –
Кузовик В. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини (Інститут
інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету). Опоненти: Поворознюк А. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної
техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Лисенко О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
конструювання електронно-обчислювальної апаратури
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (198/1)
Мартінкус Ірина Олегівна, асистент кафедри програмної інженерії і інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України: «Інформаційна технологія
розробки лінійок програмних продуктів на основі методів
та засобів доменного моделювання» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Харківському
національному університеті радіоелектроніки МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16).
Науковий керівник – Ткачук М. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії і інформаційних технологій управління (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). Опоненти: Жолткевич Г. М., доктор тех. наук,
професор, декан факультету математики і інформатики
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Левикін В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих
систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). (256/1)
Гриньків Андрій Вікторович, асистент кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету: «Методи діагностування і прогнозування технічного стану силових агрегатів
транспортних машин з використанням часових рядів»
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту
(275 – транспортні технології – за видами). Спецрада К
64.832.03 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.
(057) 700-38-98). Науковий керівник – Аулін В. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації та
ремонту машин (Центральноукраїнський національний
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технічний університет МОН України); Полянський О. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Біліченко В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту (Вінницький національний технічний університет
МОН України). (265/1)
Мартінес Бастіда Хуан Пабло, тимчасово не працює: «Моделі і методи інформаційної технології для
навчання активної відмовостійкості вимірювальних систем» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057)
315-10-56). Науковий керівник – Чухрай А. Г., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри інформатики (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Томашевський В. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри автоматизованих систем обробки інформації та
управління (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Каргін А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту). (266/1)
Мартинець Тетяна Вікторівна, завідувач відділення
Електромеханічного коледжу Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова:
«Розширення області застосування антиблокувальних
систем легкових автомобілів шляхом спрощення конструкції модуляторів тиску» (05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада Д 64.050.13 у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057)
707-66-56). Науковий керівник – Гецович Є. М., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри тракторів та сільськогосподарських машин (Сумський національний аграрний
університет). Опоненти: Шуклінов С. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри автомобілів (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет); Кашканов А. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
автомобілів та транспортного менеджменту (Вінницький
національний технічний університет). (267/1)
Долинний Василь Володимирович, інженер з комп’ютерних систем Державного НВП «Геосистема»: «Моделі,
методи і технологічні засоби побудови ряду великомасштабних тематичних карт» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.194.03 в Інституті кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий керівник – Васюхін М. І., доктор тех. наук, професор, професор
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кафедри комп’ютерних систем і мереж (Національний
університет біоресурсів і природокористування України
МОН України). Опоненти: Павленко П. М., доктор тех. наук,
професор, заступник директора з науково-методичної
роботи (Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету МОН України); Осипенко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
інформаційних технологій проектування (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України).
(270/1)
Шаповал Юрій Володимирович, асистент кафедри
«Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
Сумського державного університету: «Підвищення ефективності оброблення деталей на токарних верстатах шляхом керування динамікою процесу з високими частотами
обертання шпинделя» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). Спецрада К 14.052.02 у
Житомирському державному технологічному університеті
МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103;
тел./факс (0412) 24-14-22). Науковий керівник – Залога В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
«Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
(Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Кузнєцов Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри конструювання верстатів та машин (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України);
Луців І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
конструювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільський державний технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України). (271/1)
Голембовський Олександр Олексійович, інженер ТОВ
«ЮА. РПА»: «Рефрактометрія артифакічного ока з вимірюванням довжини фокусної області» (05.11.07 – оптичні
прилади та системи). Спецрада Д 26.002.18 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62).
Науковий керівник – Чиж І. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри оптичних та оптико-електронних
приладів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Черняк С. І., доктор тех. наук, головний
конструктор напряму (Казенне підприємство спецприладобудування «Арсенал» ДКА України); Сенаторов В. М.,
кандидат тех. наук, доцент, старший науковий співробітник (Центральний НДІ озброєння та військової техніки
Збройних сил України). (272/1)
Безкоровайний Андрій Григорович, провідний інженер
кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних
будівельних виробів Національного лісотехнічного університету України: «Підвищення ефективності виготовСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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лення порожнистих клеєних елементів столярних виробів» (05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення
меблів та виробів з деревини). Спецрада Д 35.072.04 у
Національному лісотехнічному університеті України МОН
України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел.
(032) 237-80-94). Науковий керівник – Маєвський В. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних
виробів (Національний лісотехнічний університет України).
Опоненти: Дячок В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування (Інститут екології, природоохоронної діяльності та
туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»); Сірко З. С., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри технологій та дизайну
виробів з деревини (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). (284/1)
Криштапович Володимир Іванович, старший викладач
кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Національного лісотехнічного університету України: «Закономірності впливу неізотермічного вологоперенесення на
структурно-механічні властивості деревини» (05.23.06 –
технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада Д 35.072.04 у Національному
лісотехнічному університеті України МОН України (79057,
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-8094). Науковий керівник – Соколовський Я. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Національний лісотехнічний університет України).
Опоненти: Пінчевська О. О., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології деревообробки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Гавенко С. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань
(Українська академія друкарства). (285/1)
Флуд Любомир Олегович, асистент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України: «Обґрунтування критерію міцності деревини
в процесі сушіння як анізотропного матеріалу» (05.23.06 –
технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада Д 35.072.04 у Національному
лісотехнічному університеті України МОН України (79057,
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 23780-94). Науковий керівник – Поберейко Б. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та
комп’ютерних технологій (Національний лісотехнічнічний
університет України). Опоненти: Гайвась Б. І., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України); Кунинець Є. П., кандидат
тех. наук, генеральний директор (ТОВ «ЕНО–МЕБЛІ ЛТД»).
(286/1)
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Сторож Людмила Анатоліївна, старший викладач
кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя: «Біотехнологія функціональних фосфопептидів
з білків казеїнового комплексу коров’ячого молока»
(03.00.20 – біотехнологія – технічні науки). Спецрада К
26.378.01 в Інституті продовольчих ресурсів НААН України (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4-а; тел. (044)
517-08-59). Науковий керівник – Юкало В. Г., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя МОН України). Опоненти:
Баль-Прилипко Л. В., доктор тех. наук, професор, декан
факультету харчових технологій та управління якістю
продукції АПК (Національний університет біоресурсів та
природокористування України МОН України); Карпенко О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин відділення фізико-хімії горючих копалин (Інститут
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України). (287/1)
Рязанцев Антон Олександрович, старший викладач
кафедри технології машинобудування ДВНЗ «Криворізький національний університет»: «Підвищення зносостійкості великомодульних зубчастих передач поверхневим
плазмово-дуговим зміцненням» (05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). Спецрада К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН
України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс 55-92-53). Науковий
керівник – Нечаєв В. П., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри технології машинобудування (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). Опоненти: Саленко О. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування (Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського); Боков В. М.,
кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри обробки
металів тиском та спецтехнологій (Центральноукраїнський
національний технічний університет). (296/1)
Савеленко Григорій Володимирович, викладач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету: «Автоматизація
процесу керування подачею електрода-інструмента при
розмірній обробці дугою» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8;
тел. (0522) 55-92-34, факс 55-92-53). Науковий керівник –
Єрмолаєв Ю. О., кандидат тех. наук, доцент. Опоненти:
Гончаренко Б. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет харчових технологій);
Галай В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
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автоматики та електропривода (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). (297/1)
Бурлига Михайло Борисович, старший викладач кафедри автомобілів та тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: «Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій колісних тракторів» (05.22.02 – автомобілі та трактори).
Спецрада Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56).
Науковий керівник – Самородов В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Лебедєв А. Т., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри тракторів і автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка); Дунь С. В., кандидат
тех. наук, заступник технічного директора з нової техніки
(ПрАТ «АвтоКрАЗ»). (298/1)
Ложкін Руслан Сергійович, старший викладач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»: «Покращення енергетичних характеристик секції сильнострумного лінійного індукційного прискорювача
заряджених часток шляхом удосконалення її елементів»
(05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних
полів). Спецрада Д 64.050.08 у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057)
707-66-56). Науковий керівник – Гурин А. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри електроізоляційної та
кабельної техніки (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Батигін Ю. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
фізики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); Мануйленко О. В., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник (ННЦ «Харківський
фізико-технічний інститут»). (307/1)
Нетеса Андрій Миколайович, асистент кафедри будівельного виробництва та геодезії Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна: «Удосконалення
технології зведення монолітних залізобетонних каркасів багатоповерхових будівель» (05.23.08 – технологія
та організація промислового та цивільного будівництва).
Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури» МОН України (49600,
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 46-4451). Науковий керівник – Радкевич А. В., доктор тех. наук,
професор, проректор з навчально-наукової, економічної
роботи, перспективного та інноваційного розвитку (Дні108

пропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). Опоненти: Єсипенко А. Д., доктор тех. наук, професор, генеральний директор (Підприємство Української
академії наук «Науково-дослідний інститут інноваційного
будівництва»); Тонкачеєв Г. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології будівельного виробництва (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України). (312/1)
Кулик Наталія Ігорівна, старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерноінтегрованих технологій Національного університету
водного господарства і природокористування: «Математичне моделювання відбиваючих елементів світлодіодних
пристроїв» (05.09.07 – світлотехніка та джерела світла).
Спецрада Д 64.089.02 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,
17; тел. (057) 707-33-16). Науковий керівник – Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій (Національний авіаційний університет МОН України).
Опоненти: Тарасенко М. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного
менеджменту (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя МОН України); Шабашкевич Б. Г., кандидат тех. наук, директор (ТОВ «Наукововиробнича фірма «ТЕНЗОР»). (325/1)
Тютюнник Яна Сергіївна, асистент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою Національного транспортного університету: «Удосконалення проектування
автомобільних доріг в місцях розташування автозаправних
станцій» (05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми).
Спецрада Д 26.059.02 у Національному транспортному
університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник – Богаченко В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою (Національний транспортний університет МОН України). Опоненти: Смірнова Н. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних
доріг (Харківський національний автомобільно-дорожній
університет МОН України); Шилова Т. О., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри міського будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН України). (327/1)
Козловець Олександр Анатолійович, головний технолог Приватного підприємства «Київбудпроект»: «Біотехнологія одержання біогазу при коферментації посліду
птахів» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Голуб Н. Б., доктор тех.
наук, доцент, старший науковий співробітник, професор
кафедри екобіотехнології та біоенергетики (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Циганков С. П., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу біотехнології поновлюваної
сировини та альтернативних палив (Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України); Баль-Прилипко Л. В.,
доктор тех. наук, професор, декан факультету харчових
технологій та управління якістю продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). (329/1)
Кобець Олена Сергіївна, асистент кафедри готельноресторанної справи Національного університету харчових
технологій: «Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів оздоровчого призначення» (05.18.16 – технологія
харчової продукції). Спецрада 26.058.07 у Національному
університеті харчових технологій МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00).
Науковий керівник – Доценко В. Ф., доктор тех. наук, професор кафедри готельно-ресторанної справи (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології і організації ресторанного господарства (Київський національний торговельно-економічний університет); Салавеліс А. Д., кандидат тех. наук, доцент кафедри
технології ресторанного і оздоровчого харчування (Одеська національна академія харчових технологій). (330/1)
Губеня В’ячеслав Олександрович, старший викладач
кафедри готельно-ресторанної справи Національного
університету харчових технологій: «Технологія хлібобулочних виробів антианемічного призначення для закладів
ресторанного господарства» (05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному
університеті харчових технологій МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00).
Науковий керівник – Арсеньєва Л. Ю., доктор тех. наук,
професор кафедри експертизи харчових продуктів (Національний університет харчових технологій). Опоненти:
Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології і організації ресторанного господарства (Київський національний торговельно-економічний
університет); Гревцева Н. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів (Харківський державний
університет харчування і торгівлі). (331/1)
Полонська Тетяна Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Технологія косметичного крему-пілінгу з мінеральними абразивами» (05.18.06 – технологія жирів, ефірних
масел і парфумерно-косметичних продуктів). Спецрада Д
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

26.058.07 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
68; тел. (044) 289-96-00). Науковий керівник – Манк В. В.,
доктор хім. наук, професор кафедри технології жирів і
парфумерно-косметичних продуктів (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Демидов І. М.,
доктор тех. наук, професор кафедри технології жирів та
продуктів бродіння (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»); Левчук І. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, начальник
науково-методичної лабораторії хроматографічних досліджень (ДП «Укрметртестстандарт»). (332/1)
Єрукаєв Андрій Віталійович, асистент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури: «Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об’єктів
будівництва» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ-37,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). Науковий керівник – Цюцюра М. І., кандидат тех. наук, доцент
кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).
Опоненти: Лантух-Лященко А. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри мостів і тунелів (Національний транспортний університет МОН України); Січко Т. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри економічної
кібернетики (Вінницький національний аграрний університет МОН України). (347/1)
Задорожний Олександр Сергійович, асистент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного
авіаційного університету: «Параметричні перетворення у
слабоспрямованих антенах гелікоптера» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 26.062.08
у Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044)
406-79-01). Науковий керівник – Іванов В. О., доктор тех.
наук, професор кафедри радіоелектронних пристроїв та
систем (Національний авіаційний університет). Опоненти:
Уваров Б. М., доктор тех. наук, професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури (Національний
технічний університет «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Клименко В. О., кандидат тех.
наук (ДП «Украерорух»). (361/1)
Терещенко Лідія Юріївна, асистент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Навчально-наукового інституту аеронавігації Національного авіаційного
університету: «Метод отримання тіньових зображень
об’єктів контролю для телеметричних доглядових систем» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи).
Спецрада Д 26.062.08 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космо109

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
навта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник – Чепіженко В. І., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, проректор з міжнародного співробітництва
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Мислович М. В., доктор тех. наук, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, професор кафедри автоматизації технологічних процесів, завідувач відділу теоретичної електротехніки (Інститут електродинаміки НАН
України); Шелевицький І. В., доктор тех. наук, професор
кафедри інформатики і прикладної математики, завідувач кафедри інформаційних технологій і моделювання
(Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (362/1)
Мисак Степан Йосифович, аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення
ефективності роботи систем пилоприготування котлів
енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів
палива» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика). Спецрада Д 35.052.04 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 258-25-16). Науковий
керівник – Пістун Є. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Кєсова Л. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок
теплових та атомних електростанцій ТЕФ (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Сміхула А. В., кандидат
тех. наук, заступник директора з наукової роботи (Інститут
газу НАН України). (363/1)
Данілін Олександр Миколайович, викладач кафедри
наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Національного університету цивільного
захисту України: «Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих еліпсів за заданими обмеженнями»
(05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка).
Спецрада К 18.053.02 у Мелітопольському державному
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20;
тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Комяк В. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізикоматематичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Аушева Н. М., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Мартин Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій (Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності). (364/1)
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Сьоміна Юлія Анатоліївна, асистент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій Одеської державної
академії будівництва та архітектури: «Напружено-деформований стан приопорних ділянок прогінних залізобетонних елементів за дії циклічного знакопостійного
навантаження» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі
та споруди). Спецрада Д 41.085.01 в Одеській державній
академії будівництва та архітектури МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керівник – Карпюк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри залізобетонних та кам’яних
конструкцій (Одеська державна академія будівництва
та архітектури). Опоненти: Бамбура А. М., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
надійності будівельних конструкцій (ДП «Державний НДІ
будівельних конструкцій» Мінрегіонрозвитку України);
Коваль П. М., кандидат тех. наук, професор, завідувач
кафедри архітектурних конструкціїй (ДВНЗ «Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури» Міністерства культури України). (368/1)
Ковбасюк Тарас Михайлович, асистент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська політехніка»: «Розробка
склокерамічного матеріалу ізоляційного покриття товстоплівкових нагрівних елементів високої ефективності»
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.207.03 в
Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03680, м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 424-01-02). Науковий керівник – Дурягіна З. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Долгов М. А., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії зміцнення поверхні елементів конструкцій (Інститут
проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України);
Сухова О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
(412/1)
Шишкіна Юлія Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу зносостійких та корозійностійких
порошкових конструкційних матеріалів Інституту проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України:
«Вдосконалення процесів отримання алюмоматричних
композитів на основі системи Аl – ТіС методами термічного синтезу та гарячого штампування» (05.16.06 – порошкова металургія і композиційні матеріали – механічна
інженерія). Спецрада Д 26.207.03 в Інституті проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
(03680, м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3; тел. (044)
424-24-74). Науковий керівник – Баглюк Г. А., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, заступник дирекСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тора з наукової роботи, завідувач відділу зносостійких та
корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів
(Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Щерецький О. А., доктор тех.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
фізико-хімії сплавів (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України); Лобода П. І., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, декан інженерно-фізичного факультету (Національний технічний
університ України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (413/1)

(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-8594). Науковий керівник – Крісілов В. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри системного програмного
забезпечення (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Березький О. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України); Фісун М. Т., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили МОН України). (420/1)

Гарасим Дмитро Ігорович, головний інженер ТОВ
«Полікор»: «Ексергетичне обґрунтування та підвищення
енергоефекгивності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 35.052.04
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
258-25-16). Науковий керівник – Лабай В. Й., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання
і вентиляції (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Радченко М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова); Жихарєва Н. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря (Одеська національна академія харчових
технологій). (416/1)

Аль-Даби Мохамед Мохамед Салех, стажист Одеського національного політехнічного університету: «Моделі
та методи підвищення достовірності робочого діагностування в арифметичних цифрових компонентах систем
критичного застосування» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському
національному політехнічному університеті МОН України
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-8594). Науковий керівник – Дрозд О. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Кондратенко Ю. П., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних
інформаційних систем (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили МОН України); Романкевич В. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних
систем (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»« МОН України). (421/1)

Осипов Валентин Олександрович, заступник генерального директора з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі КП
«Київавтодор»: «Удосконалення методу оцінки безпеки
дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних
доріг» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д
26.059.02 у Національному транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. ОмеляновичаПавленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник – Мельниченко О. І., кандидат тех. наук, професор,
завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства (Національний транспортний університет МОН
України). Опоненти: Панішев А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (Житомирський державний технологічний університет МОН України); Могила І. А., кандидат тех. наук, інженер
(Центр керування рухом ЛКП «Львів-автодор»). (417/1)
Городнича Катерина Олександрівна, асистент кафедри
системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету: «Моделі та методи
обробки хронологічних даних в інформаційно-пошукових
системах в умовах невизначеності» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України
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Товарянський Володимир Ігорович, викладач кафедри
експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності: «Підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки в молодих соснових лісах України»
(21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада К 35.874.01 у
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська,
35; тел. (032) 233-24-79). Науковий керівник – Кузик А. Д.,
доктор с.-г. наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності). Опоненти: Тарасенко О. А., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу організації науково-дослідної роботи
НДЦ (Національний університет цивільного захисту України); Антонов А. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри екологічного аудиту та
експертизи (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління). (422/1)
Федоровський Вадим Вікторович, начальник сектору
підготовки та організації служби підрозділів управлін111
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ня реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Одеській області: «Підвищення
ефективності систем забезпечення пожежної безпеки
підприємств олійно-жирового виробництва» (21.06.02 –
пожежна безпека). Спецрада К 35.874.01 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС
України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032)
233-24-79). Науковий керівник – Веселівський Р. Б., кандидат тех. наук, доцент кафедри цивільного захисту та
комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
ННІ цивільного захисту (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Антонов А. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління); Ніжник В. В., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, начальник НДЦ технічного регулювання
(Український НДІ цивільного захисту). (423/1)
Лютенко Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри
програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Моделі та інформаційні технології комплексного оцінювання багатоознакових об’єктів в
задачах підтримки прийняття рішень» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 64.050.07 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 700-15-64). Науковий керівник – Чередніченко О. Ю.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри програмної
інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Петров К. Е., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту
(Харківський національний університет радіоелектроніки); Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця). (435/1)
Карпенко Юрій Володимирович, інженер кафедри
біоінформатики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Біотехнологія магнітомічення дріжджів
Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких
металів» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Горобець С. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри біоінформатики
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Таширев О. Б., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу біології екстремофільних мікроорганіз112

мів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Чумак В. Л., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри хімії і хімічної технології (Національний
авіаційний університет МОН України). (455/1)
Пільтяй Степан Іванович, асистент кафедри теоретичних основ радіотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на основі коаксіальних ребристих структур» (05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки). Спецрада Д 26.002.14 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Дубровка Ф. Ф., доктор тех. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Овсяніков В. В., доктор тех. наук,
професор кафедри електронних засобів телекомунікацій (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара); Гузь В. І., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, директор (ДП «Науково-дослідний інститут
радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація»). (456/1)
Бойдуник Роксолана Миколаївна, асистент кафедри
товарознавства, технологій і управління якістю харчових
продуктів Львівського торговельно-економічного університету: «Поліпшення споживних властивостей тортів на
вафельній основі з використанням нетрадиційної сировини» (05.18.15 – товарознавство харчових продуктів). Спецрада К 35.840.02 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств
України (79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10; тел.
(032) 275-65-50, 295-85-51). Науковий керівник – Сирохман І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства, технологій і управління якістю харчових
продуктів (Львівський торговельно-економічний університет). Опоненти: Оболкіна В. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри хлібопекарського, кондитерського та
бродильного виробництв (Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій); Ткаченко А. С., кандидат тех. наук, доцент кафедри експертизи та
митної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (457/1)
Назаренко Сергій Юрійович, викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Національного
університету цивільного захисту України: «Підвищення
достовірності результатів випробувань напірних пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів»
(21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада Д 64.707.01 у
Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
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тел. (057) 707-34-69). Науковий керівник – Ларін О. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Ковалишин В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ДСНС України); Пурдик В. П., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування (Вінницький національний технічний університет
МОН України). (470/1)
Візнович Олександра Василівна, асистент кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Математичне
моделювання дифузійних процесів в рамках статистики
Рені» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 35.052.05 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри прикладної математики
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Соколовський Я. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій
(Національний лісотехнічний університет України МОН
України); Власюк А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання
та інформаційних технологій (Національний університет
«Острозька академія» МОН України). (474/1)
Савчук Валерія Володимирівна, аспірант кафедри
інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Математичне
та програмне забезпечення інформаційно-технологічного
супроводу процесів у галузі туризму» (01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних
машин і систем). Спецрада Д 35.052.05 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Пасічник В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя МОН України); Овсяк О. В., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри мистецтв (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства
культури України). (478/1)
Швороб Ірина Богданівна, асистент кафедри систем
штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних
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на основі документо-орієнтованого графа» (10.21.02 –
структурна, прикладна та математична лінгвістика). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Шаховська Н. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
систем штучного інтелекту (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерних систем та мереж (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
України); Надутенко М. В., кандидат тех. наук, завідувач
відділу інформаційних технологій (Український мовноінформаційний фонд НАН України). (481/1)
Штерндок Ернест Сергійович, асистент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова: «Моделювання впливу просторових
факторів на оцінку та використання земель мегаполісу»
(05.24.04 – кадастр та моніторинг земель). Спецрада К
64.089.05 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002,
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-3104). Науковий керівник – Шипулін В. Д., кандидат тех. наук,
доцент, професор кафедри земельного адміністрування
та геоінформаційних систем (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
Опоненти: Перович Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кадастру територій (Національний університет «Львівська політехніка»); Паламар А. Ю., кандидат
тех. наук, доцент кафедри геодезії (ДВНЗ «Криворізький
національний університет»). (483/1)
Момот Віталій Вікторович, начальник Решетилівської
філії ПАТ «Полтаваобленерго»: «Підвищення надійності
функціонування систем обліку електроенергії у трифазних
електромережах» (05.14.02 – електричні станції, мережі і
системи). Спецрада К 64.089.05 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-04). Науковий керівник – Говоров П. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
світлотехніки та джерел світла (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
Опоненти: Кулик В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри електричних станцій та систем (Вінницький
національний технічний університет); Черкашина Г. І.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри електричних станцій
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (485/1)
Мазов Максим Михайлович, начальник відділу технологічного ПрАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний
завод»: «Управління портфелем проектів розвитку мета113
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лургійного підприємства» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 38.060.01 у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН України (54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9;
тел. (0512) 70-91-05). Науковий керівник – Петренко В. О.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної власності (Національна металургійна академія України). Опоненти: Чернов С. К., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри управління проектами (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН України); Молоканова В. М., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту та управління проектами (Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). (507/1)
Терентьєва Ірина Євгенівна, старший викладач кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного
університету: «Методи і моделі забезпечення готовності
обладнання систем радіозв’язку» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 26.062.08 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058,
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 49751-51). Науковий керівник – Уланський В. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри електроніки (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти:
Уваров Б. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної
апаратури (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського» МОН України); Богом’я В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічних систем та процесів
управління в судноводінні (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України). (524/1)
Чемерис Андрій Олегович, старший викладач кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Надійність і довговічність машин та апаратів хімічних виробництв з урахуванням еволюції їх руйнування»
(05.05.13 – машини та апарати хімічних виробництв).
Спецрада Д 26.002.05 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий
керівник – Гондлях О. В., доктор тех. наук, професор
кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Нагурський О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри цивільної безпеки (Національний університет «Львівська політехніка»); Топоров А. А.,
кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри
обладнання перероблювальних технологічних комплек114

сів (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ). (525/1)
Остапенко Аліна Анатоліївна, асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та картону із вторинної
сировини» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д
26.002.05 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37;
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Барбаш В. А.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри екології та технології
рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Зберовський О. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони
навколишнього середовища (Дніпровський державний
технічний університет МОН України); Сакалова Г. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики
навчання хімії (Вінницький державний педагогічний університет МОН України). (526/1)
Нижник Олександр Ігорович, випускник аспірантури
кафедри акустики та акустоелектроніки Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними антенними решітками,
утвореними із циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів» (05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка).
Спецрада Д 26.002.19 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Лейко О. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Мислович М. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу теоретичної
електротехніки (Інститут електродинаміки НАН України);
Мелешко М. А., кандидат тех. наук, доцент, професор
кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (Національний авіаційний університет). (527/1)
Ніценко Володимир Вікторович, провідний інженер
оперативно-розрахункового відділу релейного захисту та
протиаварійної автоматики Регіонального диспетчерського центру Дніпровського регіону ДП «НЕК «Укренерго»:
«Підвищення показників ефективності функціонування
релейного захисту збірних шин розподільчих установок»
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). НаукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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вий керівник – Кулагін Д. О., кандидат тех. наук, доцент,
професор кафедри електропостачання промислових підприємств (Запорізький національний технічний університет). Опоненти: Равлик О. М., доктор тех. наук, доцент,
доцент кафедри електроенергетики та систем управління (Національний університет «Львівська політехніка);
Літвінов В. В., кандидат тех. наук, начальник виробничотехнічного сектору філії (Дніпровська ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»). (530/1)
Бомбик Вадим Сергійович, асистент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на
транспорті Вінницького національного технічного університету: «Система керування мережевим багаторівневим
інвертором напруги» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада К 05.052.05 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48).
Науковий керівник – Грабко В. В., доктор тех. наук, професор, ректор (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Розен В. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Садовий О. В., доктор тех. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Дніпровський державний
технічний університет). (569/1)
Сидоренко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету: «Методи ідентифікації
та оцінювання стану кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі»
(21.05.01 – інформаційна безпека держави). Спецрада
Д 26.062.17 у Національному авіаційному університеті
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-22). Науковий керівник – Гнатюк С. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет). Опоненти: Казакова Н. Ф., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних та
інформаційно-вимірювальних технологій (Одеська державна академія технічного регулювання та якості); Цуркан В. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри кібербезпеки та застосування автоматизованих інформаційних
систем і технологій (Інститут спеціального зв’язку та
захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). (570/1)
Петров Олексій Миколайович, молодший співробітник
НДІ фундаментальних та прикладних досліджень Одеського національного морського університету: «Міцність,
деформативність та тріщиностійкість прогінних залізобетонних елементів при їх згині з крученням» (05.23.01 –
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д
41.060.01 в Одеському національному морському університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34;
тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник – Карпюк В. М.,
доктор тех. наук, професор кафедри «Залізобетонні і
кам’яні конструкції» (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Бліхарський З. Я., доктор тех. наук, професор кафедри «Будівельні конструкції та мости» (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Коваль П. М.,
кандидат тех. наук, професор кафедри «Архітектурні конструкції» (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури МОН України). (578/1)
Кравченко Єгор Володимирович, головний інженер
проектів ТОВ «Стражспецтех»: «Підвищення ефективності
сонячних систем енергопостачання» (05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д
41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка,
1; тел. 33-50-26). Науковий керівник – Дубковський В. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри атомних
електростанцій (Одеський національний політехнічний
університет МОН України). Опоненти: Дорошенко О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічної
термодинаміки (Одеська національна академія харчових
технологій МОН України); Новаківський Є. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (579/1)
Волинська Єлизавета Валеріївна, аспірант кафедри
технології будівельних конструкцій і виробів Київського
національного університету будівництва і архітектури МОН
України: «Екобетони на основі шлаколужного цементу з
використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничодобувної промисловості» (05.23.05 – будівельні матеріали
та вироби). Спецрада Д 26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
245-46-90). Науковий керівник – Гоц В. І., доктор тех. наук,
професор, декан будівельно-технологічного факультету
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Саницький М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельного
виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Попруга П. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, начальник інноваційно-технологічного центру (Промислово-будівельна група імені С. Ковальської). (583/1)
Авершин Андрій Геннадійович, асистент кафедри теоретичної механіки і гідравліки Харківського національ115
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ного автомобільно-дорожнього університету: «Вдосконалення аеродинамічних характеристик автомобілів для
спорту методами чисельного і натурного експерименту»
(05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада Д 64.059.02
у Харківському національному автомобільно-дорожньому
університеті МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава
Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий керівник –
Солодов В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки і гідравліки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти:
Бондаренко А. І., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри
автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Кайдалов Р. О., кандидат тех. наук, доцент, заступник начальника НДЦ службово-бойової діяльності (Національна академія Національної гвардії України). (584/1)
Бажинова Тетяна Олексіївна, аспірант кафедри автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Оцінка автомобілів
за рахунок визначення показників якості на етапі експлуатації» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті МОН України
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057)
700-38-66). Науковий керівник – Смирнов О. П., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри автомобільної електроніки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Шаша І. К., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри експлуатації автомобілів і
бойових машин (Національна академія Національної гвардії України); Сергієнко М. Є., кандидат тех. наук, доцент,
професор кафедри автомобіле- та тракторобудування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (585/1)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Штакал Віктор Миколайович, молодший науковий
співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут
землеробства НААН України»: «Продуктивність злакових
лучних травостоїв різного видового і сортового складу на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного
Лісостепу» (06.01.12 – кормовиробництво і луківництво).
Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства НААН
України» (08162, Київська обл., смт Чабани; тел. (044) 52623-27). Науковий керівник – Кургак В. Г., доктор с.-г. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). Опоненти: Мойсієнко В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва (Житомирський
національний агроекологічний університет МОН України);
Бугрин Л. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії польового та лучного кормовиробництва (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України). (22/1)
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Рудавська Наталія Миколаївна, науковий співробітник
лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України: «Формування
продуктивності бобово-злакових травосумішей залежно
від технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу
західного» (06.01.12 – кормовиробництво і луківництво).
Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства НААН
України» (08162, Київська обл., смт Чабани; тел. (044)
526-23-27). Науковий керівник – Коник Г. С., доктор с.-г.
наук, перший заступник директора (Інститут сільського
господарства Карпатського регіону НААН України). Опоненти: Слюсар І. Т., доктор с.-г. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на
меліорованих землях (ННЦ «Інститут землеробства НААН
України»); Ковбасюк П. У., кандидат с.-г. наук, доцент,
доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (23/1)
Капустіна Галина Анатоліївна, заступник директора Одеської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»: «Діагностика мінерального живлення соняшнику
за різних систем удобрення в умовах південного Степу» (06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 64.354.01 у ННЦ
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник – Лісовий М. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії
польових досліджень з добривами та управління якістю
продукції (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»). Опоненти: Шевчук М. Й., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Лопушняк В. І.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії
та ґрунтознавства (Львівський національний аграрний
університет). (321/1)
Лисянський Олександр Леонідович, старший агроном
агрономічного відділу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»:
«Ефективність удобрення сидеральних культур на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України»
(06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 64.354.01 у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел.
(057) 704-16-69). Науковий керівник – Господаренко Г. М.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри агрохімії
і ґрунтознавства (Уманський національний університет
садівництва). Опоненти: Іваніна В. В., доктор с.-г. наук,
доцент, завідувач відділу агрохімії (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України); Захарченко Е. А., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри
землеробства, ґрунтознавства та агрохімії (Сумський
національний аграрний університет). (323/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Приведенюк Назар Валерійович, завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин Дослідної
станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України: «Обґрунтування елементів
технології краплинного зрошення валеріани лікарської
(Valeriana officinalis L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації).
Спецрада Д 26.362.01 в Інституті водних проблем і меліорації НААН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська,
37; тел. (044) 257-40-30, 257-12-69). Науковий керівник –
Шатковський А. П., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи
(Інститут водних проблем і меліорації НААН України). Опоненти: Морозов О. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру (ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет»); Козирєв В. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства (Інститут зрошуваного землеробства НААН України). (333/1)
Васько Вікторія Олександрівна, асистент кафедри
генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва МОН
України: «Мінливість кількісних і якісних ознак у М1–М3
соняшнику під впливом диметилсульфату та гама-променів» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д
64.366.01 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН України (61060, м. Харків, просп. Московський, 142;
тел. (057) 392-13-43, 392-23-78). Науковий керівник –
Кириченко В. В., доктор с.-г. наук, професор, директор,
керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення (Інститут рослинництва імені
В. Я. Юр’єва НААН України). Опоненти: Січкар В. І., доктор
біол. наук, професор, завідувач науково-технологічного
відділу розробки та впровадження інноваційних технологій (Одеська державна сільськогосподарська дослідна
станція НААН України); Сергієнко О. В., кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
селекції пасльонових і гарбузових культур (Інститут овочівництва і баштанництва НААН України). (360/1)
Передрій Микола Миколайович, директор ДП «ДГ
«Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин
імені М. В. Зубця»: «Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різним проявом
репродуктивної здатності» (03.00.15 – генетика). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розведення і генетики тварин
імені М. В. Зубця НААН України (08321, Київська обл.,
с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Науковий керівник – Дзицюк В. В., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики
(Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
НААН України). Опоненти: Димань Т. М., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (Білоцерківський
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національний аграрний університет МОН України); Гузеватий О. Є., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного управління
(Апарат Президії НААН України). (460/1)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Пархоменко Марія Вікторівна, керівник гуртка КЗ
«Школа мистецтв Харківської міськради»: «Повсякденне життя візантійського Херсонеса-Херсона (IV – X ст.)»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-52-25). Науковий керівник – Сорочан С. Б., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Буйских А. В.,
доктор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу античної археології (Інститут археології
НАН України); Фомін М. В., кандидат істор. наук, старший викладач кафедри туристичного бізнесу (Харківська
державна академія культури). (1/1)
Гарькавченко Катерина Геннадіївна, тимчасово не
працює: «Територіально-політичний поділ світу в 90-х pp.
XX – на початку XXI ст.: боротьба за Арктику» (07.00.02 –
всесвітня історія). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН
України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел.
(073) 413-03-23). Науковий керівник – Набока О. В., доктор істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Священко З. В., доктор істор.
наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та
методик навчання (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини); Підберезних І. Є., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії (Чорноморський державний університет імені Петра
Могили). (50/1)
Кожушко Аліна Миколаївна, тимчасово не працює:
«Реформування Організації Об’єднаних Націй та розвиток
міжнародних відносин у 90-х pp. XX – на початку XXI ст.»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя,
1; тел. (073) 413-03-23). Науковий керівник – Набока О. В.,
доктор істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»). Опоненти: Священко З. В., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик
навчання (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини); Саранов С. В., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
та методики їх викладання (Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти). (51/1)
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Мармілова Ольга Сергіївна, тимчасово не працює:
«Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1;
тел. (073) 413-03-23). Науковий керівник – Темірова Н. Р.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти:
Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії мистецтв (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Пастушенко Т. В.,
кандидат істор. наук, старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут
історії України НАН України). (52/1)
Сорокіна Ольга Сергіївна, секретар судового засідання
господарського суду м. Києва: «Писемні джерела з історії
збереження української архівної та музейної спадщини в
еміграції (1920-і – кінець 1980-х pp.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (073) 413-03-23).
Науковий керівник – Михальський І. С., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України). Опоненти:
Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії мистецтв (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Старовойтенко І. М., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник відділу
джерелознавства новітньої історії України (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). (53/1)
Павленко Олександр Степанович, начальник відділу
Служби безпеки України: «Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990 – 2010-ті
роки)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 58.053.04
у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027,
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352)
43-60-02). Науковий керівник – Мартинов А. Ю., доктор
істор. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики
України (Інститут історії України НАН України). Опоненти:
Алексієвець М. М., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри нової і новітньої історії та методики викладання
історії (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Черевко О. С., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України). (102/1)
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Мочкін Сергій Анатолійович, аспірант кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Сакральні
пам’ятки західних областей України в умовах антирелігійної політики другої половини 1940-х – першої половини
1960-х років» (07.00.01 – історія України). Спецрада К
32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26). Науковий керівник –
Гаврилюк С. В., доктор істор. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Сорока Ю. М., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Жив’юк А. А., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри історії (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана
Дем’янчука»). (129/1)
Семенчук Сергій Олександрович, старший викладач кафедри гуманітарної підготовки та туризму ПВНЗ
«Хмельницький економічний університет»: «Осередки язичництва лівобережжя Середньої Подністрянщини
(XI ст. до н. е. – XIII ст. н. е.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка МОН України,
історичний факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий керівник – Якубовський В. І., кандидат істор. наук, доцент
(ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»). Опоненти: Пивоваров С. В., доктор істор. наук, професор,
заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); Вамуш А. А., кандидат істор. наук, доцент кафедри
методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін
(Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області). (134/1)
Панарін Олександр Євгенійович, аспірант кафедри
історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Міграція
російських старообрядців (друга половина XVII – початок
XX століття)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д
26.001.01 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мордвінцев В. М., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Волошин Ю. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Романова К. В., кандидат істор. наук, головний
науковий співробітник відділу використання інформації
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
документів (Центральний державний архів зарубіжної
україніки). (176/1)
Байдак Мар’яна Степанівна, асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на
матеріалах Галичини 1914 – 1921 років)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 23941-36). Науковий керівник – Аркуша О. Г., кандидат істор.
наук, старший науковий співробітник відділу новітньої
історії (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН України). Опоненти: Жванко Л. М., доктор істор.
наук, професор кафедри історії і культурології (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова), директор (Українсько-польський
культурно-освітній центр Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова); Дядюк М. С., кандидат істор. наук, завідувач відділу
рукописів (Львівська національна наукова бібліотека імені
Василя Стефаника НАН України). (200/1)
Слободян Станіслав Олегович, аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Політика радянської
влади у сфері шкільної історичної освіти у 1917 – 1941 рр.»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2; тел. (372) 58-48-10). Науковий керівник – Піддубний І. А., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії
нового та новітнього часу (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Стрільчук Л. В., доктор істор. наук, професор кафедри
всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України); Гриценко Г. З.,
кандидат істор. наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка МОН України). (202/1)
Гладишук Сергій Олександрович, тимчасово не працює: «Становлення польської адміністрації в Західній
Волині у 1919 – 1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів,
вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий
керівник – Разиграєв О. В., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії заруСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

біжних країн (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Чорненький Р. В., кандидат
істор. наук, науковий співробітник музею «Герої Дніпра» –
філії Національного військово-історичного музею України
Міноборони України. (211/1)
Ящук Віталій Юрійович, аспірант ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України: «Діяльність професора В. В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної
науки (друга половина XX – початку XXI ст.)» (07.00.07 –
історія науки й техніки). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30;
тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Коцур А. П.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ріжняк Р. Я., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри математики,
декан фізико-математичного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка МОН України); Костюк М. В.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри соціальногуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України). (240/1)
Луговик Тетяна Вікторівна, методист відділу освіти,
спорту і туризму Гомельського районного виконавчого
комітету: «Наукова та памя’ткоохоронна діяльність Євгенії Юріївни Спаської (1892 – 1980)» (07.00.01 – історія
України). Спецрада К 79.053.01 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН
України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,
53; тел. 3-36-10). Науковий керівник – Дорохіна Т. Ф.,
кандидат істор. наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Піскун В. М., доктор істор. наук, професор, завідувач відділу (Інститут української археології та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України);
Дмитренко Н. М., кандидат істор. наук, завідувач історичного відділу (Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана
Спаського). (262/1)
Китиченко Тетяна Сергіївна, учитель географії Харківського державного вищого училища фізичної культури
№ 1: «Розвиток історичного джерелознавства в Україні
(1840-ві – 1920-ті pp.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада
Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Богдашина О. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри
історії України (Харківський національний педагогічний
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університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Мільчев В. І.,
доктор істор. наук, професор, декан історичного факультету (Запорізький національний університет); Куделко С. М.,
кандидат істор. наук, професор, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (288/1)

Мельник М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач сектору просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України); Петришина (Красман) Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економічної теорії (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова МОН України). (37/1)

Барков Ілля Вячеславович, науковий співробітник КЗ
«Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» Запорізької облради: «Інститут проституції в містах
Південної України в 1843 – 1914 рр.» (07.00.01 – історія
України). Спецрада 17.051.01 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Білівненко С. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент
кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних
історичних дисциплін (Запорізький національний університет). Опоненти: Васильчук В. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Київський національний лінгвістичний університет); Бойко П. А., кандидат істор. наук, молодший науковий співробітник відділу
зарубіжних джерел з історії України (Інститут української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України). (359/1)

Олексійчук Святослав Валерійович, викладач кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету: «Державний борг
України: оптимізація формування та ефективність управління» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул.
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник –
Десятнюк О. М., доктор екон. наук, професор, директор
(ННІ інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету). Опоненти: Барановський О. І., доктор екон. наук, професор, проректор з
наукової роботи (ДВНЗ «Університет банківської справи»
МОН України); Кучер Г. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (48/1)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Жук Олег Богданович, асистент кафедри державних та
місцевих фінансів факультету управління та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики
держави» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
58.082.01 у Тернопільському національному економічному
університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Гупало О. Г., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри
економічної теорії (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Онишко С. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків
(Університет державної фіскальної служби ДФС України);
Качула С. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Університет митної справи та фінансів МОН
України). (35/1)
Тинська Інна Іванівна, аспірант кафедри менеджменту
та публічного управління Тернопільського національного
економічного університету: «Державне підприємництво в
системі управління національною економікою» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному
економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий
керівник – Мельник А. Ф., доктор екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти:
120

Бокій Олена Володимирівна, науковий співробітник
відділу економічних досліджень Інституту продовольчих
ресурсів НААН України: «Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел.
(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Шпичак О. М., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, заслужений діяч науки і техніки України, головний
науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного
ринку (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). Опоненти: Мостенська Т. Л., доктор екон. наук, професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту (Національний університет біоресурсів і
природокористування України МОН України); Крамаренко І. С., кандидат екон. наук, доцент, декан факультету
права та соціально-інформаційних технологій (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»» МОН України). (86/1)
Михайленко Ольга Геннадіївна, викладач кафедри
міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара: «Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами в досягненні цілей сталого розвитку» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д
08.051.03 у Дніпровському національному університеті
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник –
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Стукало Н. В., доктор екон. наук, професор, декан факультету міжнародної економіки (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти:
Тараненко І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного маркетингу (ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля» МОН України); Іринчина І. Б.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної торгівлі (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (98/1)
Ільків Наталія Василівна, асистент кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Політико-економічний аналіз сектору
нематеріальних послуг в Україні» (08.00.01 – економічна
теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 35.051.22
у Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Островерх П. І., кандидат екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Башнянин Г. І.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний
університет); Камінська Т. М., доктор екон. наук, професор кафедри економічної теорії (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (99/1)
Кононенко Ганна Ігорівна, старший викладач кафедри
фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну: «Управління конкурентними перевагами підприємств швейної
промисловості» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.102.05 у Київському національному університеті
технологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул.
Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-24-82). Науковий
керівник – Тарасенко І. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної
безпеки (Київський національний університет технологій
та дизайну). Опоненти: Драган О. І., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри управління персоналом та
економіки праці (Національний університет харчових технологій); Венгер В. В., кандидат екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів
та кон’юнктури ринків (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). (130/1)
Кізін Герасим Васильович, аспірант кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету
Центральної спілки споживчих товариств України: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки
національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 47.104.03
у Національному університеті водного господарства та
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природокористування МОН України (33028, м. Рівне,
вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник – Заярна Н. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри
економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України).
Опоненти: Микитенко В. В., доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник відділу комплексної
оцінки та управління природними ресурсами (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України»); Кардаш О. Л., кандидат екон. наук, доцент
кафедри економічної кібернетики (Національний університет водного господарства та природокористування МОН
України). (132/1)
Власенко Юлія Володимирівна, асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України: «Конкурентоспроможність національної інноваційної системи в глобальному науково-технологічному
просторі» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада К 12.093.03 у Маріупольському державному університеті МОН України (87500,
м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129-а; тел. (0629)
58-75-90). Науковий керівник – Рубцова М. Ю., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
(Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Ніколенко Т. І., кандидат екон.
наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Маріупольський державний університет
МОН України). (133/1)
Олефір Євгенія Анатоліївна, аспірант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Адаптація банківської системи України до особливостей фінансово-економічного
простору» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи»
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-5305). Науковий керівник – Азаренкова Г. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (Харківський навчально-науковий
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор (ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега
Балацького Сумського державного університету); Черкашина К. Ф., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України). (136/1)
Маслик Роксоляна Орестівна, викладач кафедри
менеджменту Чернігівської філії ПВНЗ «Європейський
університет»: «Формування фінансового забезпечен121

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ня соціального захисту населення» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України
(14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-1651). Науковий керівник – Маліновська О. Я., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Ткаченко Н. В., доктор
екон. наук, професор, заступник директора Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Зражевець Є. Є.,
кандидат екон. наук, директор (ТОВ «Мегаінвестбуд»).
(138/1)
Мельник Олександр Григорович, асистент кафедри
теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету: «Державне
регулювання соціально-економічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий керівник –
Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор (ННІ
економіки Чернігівського національного технологічного
університету МОН України). Опоненти: Кощій О. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
(Луцький національний технічний університет МОН України); Заярнюк О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності (Центральноукраїнський національний технічний
університет МОН України). (139/1)
Нечаюк Ірина Борисівна, викладач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Київського кооперативного інституту бізнесу і права: «Бюджетний дефіцит у
механізмі фінансової політики держави» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України
(14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-1651). Науковий керівник – Лютий І. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Опарін В. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Бугай Т. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри податкової політики (Університет державної
фіскальної служби України ДФС України). (140/1)
Доуртмес Пилип Олександрович, асистент кафедри
організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Теоретико-методичне забезпечення
оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промис122

лового підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61001, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-23).
Науковий керівник – Ястремська О. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти:
Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України); Шипуліна Ю. С., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (Сумський державний університет МОН
України). (173/1)
Гацан Вілена Володимирівна, молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету: «Продуктова
інноваційна політика харчових підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у
Херсонському національному технічному університеті
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24;
тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової
роботи (Херсонський національний технічний університет МОН України). Опоненти: Ігнатьєва І. А., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та
управління бізнесом (Національний університет «КиєвоМогилянська академія» МОН України); Миколайчук І. П.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (236/1)
Бушинська Вікторія Вікторівна, спеціаліст по фінансових питаннях та діловодству Посольства України в Королівстві Швеція: «Оцінювання розвитку регіонів України в
умовах формування економіки знань» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д
20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74).
Науковий керівник – Дмитришин Л. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Зелінська Г. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки природокористування та організації виробництва (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);
Красноносова О. М., кандидат екон. наук, доцент, старший
науковий співробітник відділу макроекономічної політики
та регіонального розвитку (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України). (274/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Вовк Володимир Романович, асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Максишко Н. К., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики (Запорізький
національний університет); Буртняк І. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»). (275/1)
Писарева Ірина Володимирівна, асистент кафедри
туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова: «Формування стратегії розвитку туристичних ресурсів в регіоні» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Писаревський І. М., доктор екон. наук, професор,
декан факультету менеджменту (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Папп В. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри туризму і рекреації (Мукачівський
державний університет); Красноносова О. М., кандидат екон. наук, доцент, старший науковий співробітник
відділу макроекономічної політики та регіонального
розвитку (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України). (276/1)
Щьокіна Євгенія Юріївна, старший викладач кафедри
економічних систем і управління інноваційним розвитком
Одеського національного політехнічного університету:
«Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Забарна Е. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком (Одеський національний політехнічний
університет). Опоненти: Шульц С. Л., доктор екон. наук,
професор, завідувач відділу регіональної економічної
політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України»); Пушкарчук І. М., кандиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

дат екон. наук, доцент, доцент кафедри підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності (Луцький національний технічний університет). (277/1)
Шутько Тетяна Ігорівна, асистент кафедри обліку,
аудиту та управління фінансово-економічною безпекою
Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету: «Управління витратами підприємств овочівництва» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
К 18.819.03 у Таврійському державному агротехнологічному університеті МОН України (72310, м. Мелітополь,
просп. Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18).
Науковий керівник – Демчук Н. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та банківської справи (Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет МОН України). Опоненти: Череп А. В., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Запорізький національний університет МОН України);
Цап В. Д., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку і
оподаткування (Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України). (279/1)
Маркович Віталій Володимирович, аспірант кафедри
міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:
«Соціально-економічна ефективність транскордонного
співробітництва України в умовах європейської інтеграції»
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Писаренко С. М., доктор географ. наук,
професор, професор кафедри міжнародних економічних
відносин (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Мокій А. І., доктор екон.
наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків та
стратегічного розвитку (ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»); Хмара М. П., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу
Інституту міжнародних відносин (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (280/1)
Гавриш Ірина Іванівна, аспірант кафедри міжнародної
економіки Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича: «Формування та розвиток привабливості регіонів України: маркетинговий підхід» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-1574). Науковий керівник – Буднікевич І. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій
та регіонального розвитку (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Коломи123
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цева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і маркетингу (Черкаський
державний технологічний університет); Заблодська І. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем
міжрегіонального співробітництва (Інститут економікоправових досліджень НАН України). (308/1)

України). Опоненти: Варналій З. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України); Скорик М. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри економічної теорії (Університет державної фіскальної
служби України). (396/1)

Тонкошкур Максим Васильович, старший викладач
кафедри туризму і готельного господарства Харківського
національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова: «Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Писаревський І. М., доктор екон. наук,
професор, декан факультету менеджменту (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Карлова О. А., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія); Забалдіна Ю. Б.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри туризму та
рекреації (Київський національний торговельно-економічний університет). (309/1)

Нестерчук Яна Андріївна, викладач кафедри економіки Уманського національного університету садівництва
МОН України: «Формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський
університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий керівник – Мудрак Р. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки (Уманський національний університет
садівництва МОН України). Опоненти: Ульянченко О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН
України); Харчук Т. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки, екології та практичного підприємництва (ПВНЗ «Європейський університет» МОН України).
(397/1)

Білоус Любомир Йосипович, старший викладач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського ННІ менеджменту Тернопільського
національного економічного університету: «Управління
підготовкою робітничих кадрів для підприємств харчової
галузі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул.
Львівська, 1; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник –
Брич В. Я., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Ястремська О. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); Жидецька Х. В., кандидат екон. наук,
викладач кафедри підприємництва та маркетингу (Українська академія друкарства МОН України). (343/1)
Лозінська Жанна Петрівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Виконавчого
комітету Уманської міськради: «Фінансове забезпечення
розвитку малих підприємств» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка
Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий керівник –
Непочатенко О. О., доктор екон. наук, професор, ректор
(Уманський національний університет садівництва МОН
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Бойченко Віта Миколаївна, заступник директора відділення з операційної роботи Сумського відділення 51 AT
«ТАСКОМБАНК»: «Стратегічні засади діяльності банків на
кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06
у Сумському державному університеті МОН України
(40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)
64-04-99). Науковий керівник – Васильєва Т. А., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та
менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет). Опоненти: Кузнєцова А. Я., доктор екон.
наук, професор, перший проректор (ДВНЗ «Університет
банківської справи»); Безродна О. С., кандидат екон. наук,
старший викладач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця). (399/1)
Воронцова Анна Сергіївна, науковий співробітник
Сумського державного університету: «Фінансове забезпечення розвитку системи освіти впродовж усього життя»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06
у Сумському державному університеті МОН України
(40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)
64-04-99). Науковий керівник – Петрушенко Ю. М., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки ННІ бізнес-технологій «УАБС» (Сумський державний
університет). Опоненти: Козарезенко Л. В., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет); Чекаловська Г. З., кандидат екон. наук, викладач кафедри фунСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
даментальних та спеціальних дисциплін (Чортківський ННІ
підприємництва і бізнесу Тернопільського національного
економічного університету). (400/1)
Гребенюк Надія Василівна, методист вищої категорії
центру забезпечення якості освітньої діяльності Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет
банківської справи»: «Стратегічне управління банком в
контексті трансформації банківської системи України»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06
у Сумському державному університеті МОН України
(40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)
64-04-99). Науковий керівник – Бойко А. О., кандидат екон.
наук, доцент кафедри економічної кібернетики (Сумський
державний університет). Опоненти: Чмутова І. М., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри банківської справи
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця); Чернявський І. Б., кандидат екон. наук,
директор (Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк»). (401/1)
Волошин
Юрій
Юрійович,
економіст
ПП
«Юг-Агролідер»: «Розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Пасемко Г. П., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри економічної теорії (Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва).
Опоненти: Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний
аграрний університет); Потишняк О. М., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка). (402/1)
Степаненко Сергій Віталійович, аспірант кафедри
державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Формування механізму управління організаційними змінами на
підприємстві» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.
(057) 700-38-88). Науковий керівник – Гавкалова Н. Л.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Охріменко І. В.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

доктор екон. наук, професор, проректор з навчальної та
наукової роботи (Київський кооперативний інститут бізнесу і права); Амосов О. Ю., доктор екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів (Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління
при Президентові України). (403/1)
Лецер Юрій Олександрович, заступник директора з
економіки ТОВ «Вудрок Україна»: «Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада К 47.104.07 у Національному університеті водного господарства та природокористування
МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
22-24-31). Науковий керівник – Поляков М. В., кандидат
екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства
та природокористування). Опоненти: Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Херсонський національний технічний університет); Терехов Д. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту (ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»). (404/1)
Сірик Аліна Євгенівна, аспірант Класичного приватного університету: «Стратегія розвитку ринку туристичних послуг в Україні» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник – Покатаєва О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Полтавська державна
аграрна академія); Гургула Т. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування (Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (406/1)
Чорний Владислав Михайлович, в. о. викладача кафедри економіки та менеджменту Університету сучасних
знань: «Забезпечення економічної безпеки українських
підприємств на світовому ринку зерна» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ «Університет економіки та права
«КРОК» (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; тел. 455-5690). Науковий керівник – Рокоча В. В., доктор екон. наук,
професор, декан факультету міжнародних відносин (ВНЗ
«Університет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Живко З. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Львівський державний університет внутрішніх справ); Захаріна О. В., кандидат екон. наук, доцент,
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доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної
власності (Житомирський національний агроекологічний
університет). (407/1)

кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної
безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (410/1)

Кретов Дмитро Юрійович, викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного
університету: «Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах економічної циклічності» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському
національному економічному університеті МОН України
(65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 72361-58). Науковий керівник – Кузнєцова Л. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи
(Одеський національний економічний університет). Опоненти: Примостка Л. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»); Чайковський Я. І., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри банківської справи (Тернопільський національний економічний університет). (408/1)

Ярош Марта Володимирівна, головний консультант
відділу організаційного забезпечення діяльності Голови
Верховної Ради України управління документообігу Головного управління документального забезпечення Апарату
Верховної Ради України: «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03127,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21,
258-31-80). Науковий керівник – Ярема Я. Р., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри державних та місцевих
фінансів (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Васильчак С. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та економічної
безпеки (Львівський державний університет внутрішніх
справ МВС України); Синчак В. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький університет
управління та права). (427/1)

Шелудько Сергій Андрійович, викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного
університету: «Трансформація валютного регулювання
банківської діяльності в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті МОН України (65082,
м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58).
Науковий керівник – Рябініна Л. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри банківської справи (Одеський національний економічний університет). Опоненти:
Дзюблюк О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри банківської справи (Тернопільський національний економічний університет); Боришкевич О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (409/1)
Ратинський Вадим Віталійович, асистент кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
МОН України: «Особливості використання маркетингового
інструментарію у сфері ресурсозабезпечення промислових
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному
університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий
керівник – Мариненко Н. Ю., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри економіки та фінансів (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
України). Опоненти: Череп А. В., доктор екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України і АН
ВО України, декан економічного факультету (Запорізький
національний університет МОН України); Колесніков А. П.,
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Паламаренко Яна Вікторівна, асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного
аграрного університету: «Стратегія інноваційного розвитку
спиртової промисловості України» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті МОН України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна,
3; тел. (0432) 46-00-03). Науковий керівник – Шаманська О. І., кандидат екон. наук, доцент, декан факультету
економіки та підприємництва (Вінницький національний
аграрний університет). Опоненти: Князевич А. О., доктор
екон. наук, доцент кафедри менеджменту (Рівненський
державний гуманітарний університет); Коткова Н. С., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник (Інститут
продовольчих ресурсів НААН України). (434/1)
Демченко Ганна Володимирівна., викладач кафедри
економіки, управління підприємствами та логістики Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця: «Організаційне забезпечення активізації
інноваційної діяльності підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел.
057) 702-18-35). Науковий керівник – Ястремська О. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Балан О. С., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри обліку, аналізу і аудиту (Одеський наСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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ціональний політехнічний університет); Перерва П. Г., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (437/1)

ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Стоянова-Коваль С. С., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний аграрний університет МОН України). (480/1)

Соболєва Марина Валеріївна, тимчасово не працює:
«Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації»
(08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Ігнатюк А. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і
мікроекономіки, заступник декана економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Герасименко А. Г., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та економічної політики (Київський національний торговельноекономічний університет); Келічавий А. В., кандидат екон.
наук, доцент кафедри політичної економії (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (477/1)

Годящев Максим Олександрович, асистент кафедри
менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Удосконалення інструментарію управління діловою активністю
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-0342). Науковий керівник – Овчаренко Є. І., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля). Опоненти: Вартанова О. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних
економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет); Птащенко О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу (Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця). (482/1)

Юхимець Роман Сергійович, науковий співробітник
відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного
комплексу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»: «Регулювання ринкових відносин у сфері транспортування і постачання природного газу» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-22-36). Науковий керівник – Подолець Р. З., кандидат екон. наук, завідувач сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу (ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»). Опоненти: Лапко О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів та кредиту (Міжнародний університет
фінансів); Коцко Т. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (479/1)
Григоренко Ярослав Олександрович, фізична особа – підприємець: «Реалізація аграрного потенціалу України в системі забезпечення економічної безпеки держави» (21.04.01 – економічна безпека держави – економічні
науки). Спецрада Д 26.718.01 у Національному інституті
стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова,
7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий консультант – Собкевич О. В., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу безпеки реального сектору економіки
(Національний інститут стратегічних досліджень). Опоненти: Блудова Т. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри вищої математики (ДВНЗ «Київський національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

Нвосу Джонатан Емека, стажист кафедри управління Сумського державного університету: «Оцінка впливу
розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціальноекономічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії»
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-0024). Науковий керівник – Швіндіна Г. О., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри управління (Сумський державний університет). Опоненти: Жарова Л. В., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу (Українсько-американський університет
Конкордія); Кулакова С. Ю., кандидат екон. наук, доцент
кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка). (490/1)
Гуменюк Ярослав Миколайович, асистент кафедри
міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків
аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Ступницький О. І.,
кандидат екон. наук, професор кафедри міжнародного
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бізнесу (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Яценко О. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародної торгівлі (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Шамборовський Г. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (531/1)
Демків Христина Святославівна, асистент кафедри
обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка: «Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-41). Науковий керівник – Швець В. Є., кандидат екон. наук, доцент,
професор кафедри обліку і аудиту (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України);
Дерій В. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу (Тернопільський національний
економічний університет МОН України). (532/1)
Лазаришин Андрій Віталійович, аспірант кафедри
економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування: «Аналітичне
забезпечення управління діяльністю автотранспортних
підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-6241). Науковий керівник – Грицюк П. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
(Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). Опоненти: Сопко В. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку
та оподаткування (Київський національний торговельноекономічний університет МОН України); Колумбет О. П.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування (Державний університет інфраструктури та
технологій МОН України). (533/1)
Нікітан Наталія Олександрівна, директор ФОП «Осіпчук С. П.»: «Контроль за виконанням видаткової частини
бюджету органами Державної казначейської служби»
(08.00.09 – бухгалтерських облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-41). Науковий керівник –
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Терещенко Л. О., кандидат екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної кібернетики (ПВНЗ «Український
гуманітарний інститут»). Опоненти: Хорунжак Н. М., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Осадча О. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (534/1)
Олійник Вікторія Сергіївна, аспірант з відривом від
виробництва кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України: «Бухгалтерський
облік і контроль виплат працівникам: теорія, методика,
практика (на прикладі кримінально-виконавчих установ)»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий
керівник – Осмятченко В. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Університет
державної фіскальної служби України ДФС України). Опоненти: Лучко М. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері
послуг (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Мельник Т. Г., кандидат екон. наук,
доцент, в. о. завідувача кафедри обліку та аудиту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України). (535/1)
Ключка Сергій Сергійович, заступник директора департаменту – начальник відділу державного фінансового
аудиту в галузі державного резерву та космічної діяльності
департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та
зв’язку Державної аудиторської служби України: «Державний фінансовий контроль в системі економічної безпеки
держави» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.867.02 в Інституті
законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ,
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-03). Науковий
керівник – Давиденко Н. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(Чернігівський національний технологічний університет);
Тернова Л. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та банківської справи (Черкаський
державний технологічний університет). (536/1)
Парій Людмила Віталіївна, асистент кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Формування та функціонування
ринку сиру в Україні» (08.00.03 – економіка та управлінСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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ня національним господарством). Спецрада Д 44.887.01
у Полтавській державній аграрній академії МОН України
(36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-2764). Науковий керівник – Талавиря М. П., доктор екон.
наук, професор, директор НДІ економіки і менеджменту
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Яценко В. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри туризму і готельноресторанної справи (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького МОН України); Мамчур В. А.,
кандидат екон. наук, заступник завідувача відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції (ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААН України). (537/1)

рія філософії). Спецрада К 26.053.13 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Мозгова Н. Г., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Майданюк І. З., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри культурології (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Поперечна Г. А., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії та економічної теорії (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (58/1)

Чернявська Марина Казимірівна, викладач коледжу
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича: «Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз і аудит – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156,
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий
керівник – Симоненко В. К., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансового аналізу і аудиту (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування
(Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України); Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України). (538/1)

Бузаров Андрій Ігорович, адвокат: «Побудова демократичного суспільства на Арабському Сході: соціальнофілософський аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії). Спецрада К 17.051.05 у Запорізькому
національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий керівник – Додонов Р. О., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Кривега Л. Д., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії (Запорізький національний університет); Аулін О. А.,
кандидат філософ. наук, старший науковий співробітник
(Інститут всесвітньої історії НАН України). (313/1)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Коханевич Оксана Вікторівна, вчитель іноземної
(німецької) мови Луцького навчально-виховного комплексу № 9: «Феномен телебачення в контексті сучасної медіакультури» (26.00.01 – теорія та історія культури – філософські науки). Спецрада Д 26.001.28 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Головей В. Ю., доктор
філософ. наук, професор, завідувач кафедри культурології та хореографічного мистецтва (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Бровко М. М., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри суспільних наук (Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського); Пушонкова О. А., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії
та релігієзнавства (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького). (47/1)
Свищо Юрій Юрійович, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Рецепція
базових принципів лібералізму в українській філософській думці XIX – початку XX століття» (09.00.05 – істоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

Халіман Марина Анатоліївна, приватний підприємець:
«Світоглядне протистояння: соціально-філософський
аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії). Спецрада К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий керівник – Кривега Л. Д., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії (Запорізький національний
університет). Опоненти: Цюрупа М. В., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін (Державний університет інфраструктури та технологій); Горпинич О. В., кандидат філософ. наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій (Державний університет телекомунікації). (315/1)
Насєдкіна Оксана Олегівна, вчитель англійської мови
Павлоградської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
№ 5 Павлоградської міськради Дніпропетровської області:
«Світоглядні настанови казки: соціально-філософський
аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії). Спецрада К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий керівник – Кривега Л. Д., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії (Запорізький національний
університет). Опоненти: Додонова В. І., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри філософії (Київський
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університет імені Бориса Грінченка); Макушинська Г. П.,
кандидат філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та суспільних наук (Запорізька державна інженерна
академія). (316/1)

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти»); Жданенко С. Б., кандидат філософ.
наук, доцент, доцент кафедри філософії (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (328/1)

Кармадонова Тетяна Миколаївна., менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «Смарт Тугезе»: «Адаптаційні та
дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента
(соціально-філософський аналіз)» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.001.17 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Рубанець О. М., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри філософії (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Пролеєв С. В., доктор філософ.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
філософії культури, етики та естетики (Інститут філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України); Власенко Ф. П., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (319/1)

Білецька Альона Володимирівна, військовослужбовець А 2250 при Національному університеті оборони
України імені Івана Черняховського: «Інтеграція та децентралізація: європейський досвід в контексті державної
стратегії розвитку України» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
234-11-08). Науковий керівник – Панченко Л. М., кандидат
філософ. наук, доцент, вчений секретар (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Червона Л. М., кандидат філософ. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу лідерства та інтеграції вищої освіти (Інститут вищої
освіти НАПН України). (393/1)

Брюховецький Микола Миколайович, асистент кафедри філософії Криворізького державного педагогічного
університету: «Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
08.051.11 у ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет» МОН України (50086, м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 54; тел. (056) 405-15-51). Науковий керівник –
Шрамко Я. В., доктор філософ. наук, ректор, професор
кафедри філософії (Криворізький державний педагогічний університет). Опоненти: Девтеров І. В., доктор філософ. наук, професор кафедри філософії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Тарасова Н. Ю., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії (ДВНЗ
«Національний гірничий університет»). (326/1)

Дергачов Євген Вікторович, викладач кафедри теорії
та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Трансформація правової свідомості
суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку»
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).
Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Мельниченко А. А., кандидат філософ. наук,
доцент, декан факультету соціології і права (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Розова Т. В.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
культурології та мистецтвознавства (Одеський національний політехнічний університет); Доній Н. Є., доктор
філософ. наук, доцент, професор кафедри економіки та
соціальних дисциплін (Академія державної пенітенціарної
служби України). (394/1)

Байрачний Вадим Олегович, аспірант кафедри філософії Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Соціальна відповідальність у суспільстві, що трансформується» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії). Спецрада Д 08.051.11 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України
(49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00).
Науковий керівник – Чернієнко В. О., доктор філософ.
наук, доцент кафедри філософії (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»). Опоненти: Висоцька О. Є., доктор
філософ. наук, доцент, декан факультету відкритої освіти
та стажування, професор кафедри філософії освіти (КВНЗ
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Цвібель Анастасія Олексіївна, менеджер з маркетингу ТОВ «А5 Сістемс»: «Реконцептуалізація прагматичної
віри у сучасних теоріях комунікації» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.001.17 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бойченко М. І., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Крилова С. А., доктор філософ. наук, професор, завідувач
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кафедри філософської антропології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Іщук Н. В.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). (431/1)
Самчук Володимир Андрійович, провідний спеціаліст
кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету: «Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історикофілософський аналіз)» (09.00.05 – історія філософії).
Спецрада 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Поліщук Н. П., доктор філософ. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут філософії
імені Григорія Сковороди НАН України). Опоненти: Колісник О. В., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри рисунка та живопису (Київський національний
університет технологій та дизайну); Циба В. М., кандидат
філософ. наук, доцент кафедри політології, права та філософії (Ніжинський державний університет імені Миколи
Гоголя). (542/1)
Вахтель Андрій Ігорович, тимчасово не працює:
«Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної
критики натуралізму до натуралізації феноменології»
(09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія). Спецрада Д 26.001.27 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кебуладзе В. І., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бистрицький Є. К., доктор філософ.
наук, професор, завідувач відділу філософії культури,
етики і естетики (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди
НАН України); Циба В. М., кандидат філософ. наук, доцент
кафедри політології, права та філософії (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (543/1)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Реутова Марія Андріївна, аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця:
«Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. 272-19-02). Науковий керівник – Просалова В. А.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та історії української і світової літератури (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти:
Астаф’єв О. Г., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури і
літературної творчості (Київський національний універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

тет імені Тараса Шевченка); Скорина Л. В., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри української літератури і
компаративістики (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького). (26/1)
Бриська Орислава Ярославівна, асистент кафедри
перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Микола Зеров як критик та теоретик
перекладу» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада
26.001.11 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дзера О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Чередниченко О. І.,
доктор філол. наук, професор, академік АН ВШ України,
професор кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Мазур О. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики
галузевого перекладу (Херсонський національний технічний університет). (57/1)
Годік Катерина Олександрівна, тимчасово не працює: «Концепт «бісовщини» у творчості українських та
російських письменників першої половини XX століття»
(10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада Д
26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-10-84). Науковий керівник – Сиваченко Г. М., доктор
філол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу теорії літератури та компаративістики (Інститут
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти:
Степанова А. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри англійської філології та перекладу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Пашко О. В., кандидат
філолол. наук, старший викладач кафедри літературознавства (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (144/1)
Девдера Катерина Михайлівна, тимчасово не працює:
«Літературна творчість Олега Лишеги: інтерпретація, контекст, рецепція» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-10-84). Науковий керівник – Мовчан Р. В., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури XX століття та сучасного
літературного процесу (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти: Ковалів Ю. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри української літератури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут
філології Київського національного університету імені
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Тараса Шевченка); Лебединцева Н. М., канидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри української філології, теорії
та історії літератури (Інститут філології Чорноморського
національного університету імені Петра Могили). (145/1)
Астапенко Ігор Анатолійович, аспірант відділу української літератури XX століття та сучасного літературного
процесу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України: «Поетична творчість Емми Андієвської XXI століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії»
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01
в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1084). Науковий керівник – Жулинський М. Г., доктор філол.
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти:
Гнатюк М. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української літератури, теорії літератури та
літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Колодкевич Г. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри теорії
та історії журналістики (Київський міжнародний університет). (146/1)
Широкова Вікторія Володимирівна, викладач відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська
академія» на цикловій комісії з гуманітарних дисциплін:
«Художній світ “Пригод Еме Лебефа” та “Подорожі сера
Джона Фірфакса Туреччиною й іншими примітними країнами” М. О. Кузміна» (10.01.02 – російська література).
Спецрада К 41.051.10 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 723-52-54). Науковий
керівник – Лебеденко Н. П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет). Опоненти:
Мусій В. Б., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри світової літератури (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Якубіна Ю. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
слов’янської філології, компаративістики та перекладу
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН України). (179/1)
Регрут Павло Васильович, викладач української мови
та літератури Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету: «Рецептивні моделі
творчості Михайла Коцюбинського» (10.01.01 – українська література). Спецрада К 41.051.10 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України
(65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 72352-54). Науковий керівник – Поліщук Я. О., доктор філол.
наук, професор кафедри україністики (Інститут російської
та української філології Познанського університету імені
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Адама Міцкевича, Польща). Опоненти: Кочерга С. О., доктор філол. наук, професор кафедри української мови та
літератури (Національний університет «Острозька академія» МОН України); Шупта-В’язовська О. Г., кандидат
філол. наук, доцент, завідувач кафедри української літератури (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). (180/1)
Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна, викладач
кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського» (10.01.02 – російська література). Спецрада К 26.053.22 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Корнієнко О. О., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Силантьєва В. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Грінченко Н. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу (Полтавський національний
технічний університет імені Юрія Кондратюка). (183/1)
Ясногурська Людмила Михайлівна, викладач кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету: «Концепт ЗРАДА: лінгвокультурний та
корпуснобазований підходи (на матеріалі української та
англійської мов)» (10.02.15 – загальне мовознавство).
Спецрада К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник –
Тищенко О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри технічного перекладу (Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Глущенко В. А., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
германської та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ);
Александрова О. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри
іноземних мов гуманітарних факультетів (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (224/1)
Ковальчук Галина Володимирівна, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету: «Н. Б. Кузякіна – дослідник української літератури
XX століття» (10.01.01 – українська література). Спецрада
К 20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Саєнко В. П., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри української літератуСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ри (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Панченко В. Є., доктор філол. наук, професор (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Гальченко С. А., кандидат філол. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової та
видавничої діяльності (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). (227/1)
Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна, завідувач
музею Лесі Українки Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Міфокритичний дискурс демонологічної образності в літературі українського
романтизму» (10.01.01 – українська література). Спецрада
К 20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Моклиця М. В., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Скупейко Л. І., доктор філол. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України); Крохмальний Р. О., кандидат
філол. наук, доцент, декан факультету культури і мистецтв
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
(228/1)
Ступницька Галина Ігорівна, викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: «Жанрові особливості комедії в англійській, німецькій, українській драматургії (кінець XIX – початок XX ст.)» (10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада К 20.051.13 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Тараса Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий
керівник – Зимомря М. І., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри германських мов і перекладознавства
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Гальчук О. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри світової літератури (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Кебало М. С., кандидат філол. наук, доцент, декан факультету іноземних мов
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). (229/1)
Хмара Вікторія Володимирівна, викладач кафедри
англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Фразеологічні одиниці з антропним
компонентом у західногерманських і східнослов’янських
мовах: зіставний аспект» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада К 41.136.02
у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 71538-28). Науковий керівник – Славова Л. Л., доктор філол.
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наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Інститут філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов № 2 (Національний університет «Одеська юридична академія»); Дробаха Л. В.,
кандидат філол. наук, доцент, заступник декана з наукової
роботи факультету іноземних мов (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
(338/1)
Тищенко Катерина Олександрівна, тимчасово не працює: «Вербалізація концепту VATAN / БАТЬКІВЩИНА в
турецькій мові» (10.02.13 – мови народів Азії, Африки,
аборигенних народів Америки та Австралії). Спецрада Д
26.001.50 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Покровська І. Л., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри тюркології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Цолін Д. В.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Національний університет «Острозька
академія»); Сіленко Н. В., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри тюркської філології (Київський національний лінгвістичний університет). (339/1)
Божко Олена Сергіївна, аспірант кафедри англійської
мови та методики її викладання Херсонського державного університету: «Лінгвальна репрезентація атмосфери
саспенс в англомовних художніх творах жанру хоррор:
семантико-когнітивний аспект» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державному
університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник –
Ніконова В. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри англійської філології і перекладу (Київський
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Приходько А. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький
національний технічний університет); Четова Н. Й., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних
мов (Національний університет «Львівська політехніка»).
(340/1)
Величко Наталія Миколаївна, ТОВ «Вайт Райно», менеджер з організації консультативних послуг по роботі зі
зверненнями клієнтів: «Засоби звертання в німецькій мові
другої половини XX – початку XXI століття: соціолінгвістичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К
67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН
України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел.
(0552) 32-67-05). Науковий керівник – Пономаренко В. П.,
доктор філол. наук, старший науковий співробітник
(Інститут мовознавства імені О. О. Потебні). Опоненти:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Гамзюк М. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри німецької філології (Київський національний
лінгвістичний університет); Орел І. І., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології (Рівненський державний гуманітарний університет).
(341/1)
Якубенко Ірина В’ячеславівна, старший викладач
кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Засоби актуального членування складнопідрядного речення в сучасній німецькій мові: семантико-прагматичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К
67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН
України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел.
(0552) 32-67-05). Науковий керівник – Козловський В. В.,
доктор філол. наук, професор кафедри германської філології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Приходько А. М., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики
перекладу (Запорізький національний технічний університет); Бєлозьорова О. М., кандидат філол. наук, доцент
кафедри німецької та французької мов (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). (342/1)
Хоровець Віра Євгенівна, старший викладач кафедри
теорії та практики перекладу Маріупольського державного університету: «Когнітивно-граматичне конструювання
прийменникової каузативності / каузальності в англійській,
новогрецькій та українській мовах» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада
Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Морєва Г. Г., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри німецької та французької філології (Маріупольський
державний університет). Опоненти: Леміш Н. Є., доктор
філол. наук, доцент, завідувач кафедри філософії мови,
порівняльного мовознавства та перекладу (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Чемелюх М. А., кандидат філол. наук, доцент кафедри української філології та славістики (Київський національний
лінгвістичний університет). (351/1)
Позніхіренко Юлія Іванівна, старший викладач
кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України й англомовних країн (на
матеріалі назв закладів харчування)» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада
Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Толчеєва Т. С., доктор філол. наук, професор, професор
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кафедри загального мовознавства і германістики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Денисова С. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики (Київський національний
лінгвістичний університет); Швець Н. В., кандидат філол.
наук, викладач кафедри іноземної філології, перекладу
та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (352/1)
Романюк Наталія Михайлівна, викладач кафедри
теорії комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю Запорізького національного університету: «Семіотизація мовних кліше як одиниць когніції, культури і
дискурсу (на матеріалі англійської та української мов)»
(10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Манакін В. М., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.
Вінниця). Опоненти: Шутова М. О., доктор філол. наук,
доцент, завідувач кафедри англійської мови і перекладу
факультету сходознавства (Київський національний лінгвістичний університет); Корольов І. Р., кандидат філол.
наук, доцент, докторант кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики (Інститут
філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). (414/1)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Запотоцька Вікторія Анатоліївна, вчитель географії
Ліцею податкової та рекламної справи № 21 м. Києва:
«Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Олійник Я. Б., доктор
екон. наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного
факультету (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Палеха Ю. М., доктор географ. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи, начальник центру геоінформаційних систем (ДП
«Український державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя); Савчук І. Г., кандидат географ. наук, старший науковий співробітник (Інститут географії НАН України). (390/1)
Соборова Ольга Михайлівна, асистент кафедри водних
біоресурсів та аквакультури Одеського державного еколоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
гічного університету: «Агрокліматичні умови формування
якості винограду різних сортів» (11.00.09 – метеорологія,
кліматологія, агрометеорологія). Спецрада Д 41.090.01 в
Одеському державному екологічному університеті МОН
України (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел. 32-6735). Науковий керівник – Ляшенко Г. В., доктор географ.
наук, професор, головний науковий співробітник (ННЦ
«Інститут виноградарства і виноробства імені B. C. Таїрова»). Опоненти: Антоненко B. C., доктор географ. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародного туризму
(Київський університет культури); Круківська А. В., кандидат географ. наук, асистент кафедри метеорології та
кліматології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (439/1)
Ляшенко Віталій Олександрович, адміністратор систем
підприємства «Оріон»: «Агрокліматичні ресурси вирощування сільськогосподарських культур в горбистому рельєфі» (11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія). Спецрада Д 41.090.01 в Одеському державному
екологічному університеті МОН України (65016, м. Одеса,
вул. Львівська, 15; тел. 32-67-35). Науковий керівник –
Польовий А. М., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних
прогнозів (Одеський державний екологічний університет).
Опоненти: Антоненко B. C., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму (Київський
університет культури); Адаменко Т. І., кандидат географ.
наук, начальник відділу агрометеорології (Український гідрометеорологічний центр). (440/1)
Волковая Олександра Олександрівна, викладач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Природно-ресурсний потенціал території для розміщення
вітро-агрегатів: топічний рівень» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних
ресурсів). Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-5505) та НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології України (61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92). Науковий керівник – Черваньов І. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
України). Опоненти: Петлін В. М., доктор географ. наук,
професор, професор кафедри фізичної географії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України); Карпець К. М., кандидат географ.
наук, доцент, провідний науковий співробітник наукового
відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки, старший лейтенант служби цивільного
захисту (НДЦ Національного університету цивільного
захисту України). (550/1)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

Жук Юрій Ігорович, аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Конструктивно-географічні засади оптимізації
соціоекологічного стану малих міст Львівської області»
(11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д 64.051.04 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел.
(057) 707-55-05) та НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології України
(61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92).
Науковий керівник – Назарук М. М., доктор географ. наук,
професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України).
Опоненти: Петлін В. М., доктор географ. наук, професор,
професор кафедри фізичної географії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН
України); Яцентюк Ю. В., кандидат географ. наук, доцент,
доцент кафедри географії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН
України). (551/1)
Коробкова Ганна Володимирівна, науковий співробітник НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»: «Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець
(в межах Харківської області)» (11.00.11 – конструктивна
географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-55-05) та НДУ
«Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем» Мінекології України (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92). Науковий керівник – Васенко О. Г., кандидат біол. наук, доцент, перший заступник
директора з наукової роботи (НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології
України). Опоненти: Костріков С. В., доктор географ. наук,
професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Боярин М. В.,
кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри екології
та охорони навколишнього середовища (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН
України). (552/1)
Шуліка Борис Олександрович, викладач кафедри
фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Конструктивногеографічні основи розвитку виноградарства у ПівнічноСхідному лісостеповому краї України» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д 64.051.04 у Харківському на135

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ціональному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-55-05)
та НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології України (61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92). Науковий керівник – Жемеров О. О., кандидат географ. наук, доцент, професор кафедри фізичної географії та картографії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Гудзевич А. В., доктор географ.
наук, професор, професор кафедри географії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського МОН України); Олішевська Ю. А., кандидат
географ. наук, доцент, доцент кафедри географії України
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (554/1)
Сплодитель Анастасія Олегівна, науковий співробітник
відділу науки Національного природного парку «Нижньосульський»: «Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяльності національних природних парків України
(на прикладі національних парків «Нижньосульський»
та «Олешківські піски»)» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
Спецрада К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті МОН України (65016, м. Одеса, вул.
Львівська, 15; тел. 32-67-35). Науковий керівник – Сорокіна Л. Ю., кандидат географ. наук, старший науковий
співробітник відділу ландшафтознавства (Інститут географії НАН України). Опоненти: Шищенко П. Г., доктор географ. наук, член-кореспондент НАПН України, заслужений
діяч науки і техніки України, професор кафедри географії
України (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Брусак В. П., кандидат географ. наук, доцент
кафедри геоморфології та палеогеографії (Львівський
національний університет імені Івана Франка). (566/1)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Павлишин Богдан Олександрович, адвокат: «Технікокриміналістичне забезпечення досудового розслідування вбивств» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури
України (01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 27; тел. (044)
246-57-87). Науковий керівник – Гора І. І., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Опоненти: Іщенко А. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри криміналістики
та судової медицини (Національна академія внутрішніх
справ); Попович І. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
кримінального права та процесу (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет). (2/1)
Павлишина Альона Анатоліївна, секретар судового засідання Святошинського районного суду м. Києва:
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«Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України
(01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 27; тел. (044) 246-5787). Науковий керівник – Колесник В. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України).
Опоненти: Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України); Батюк О. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального
права та процесу (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). (3/1)
Левчук Юлія Михайлівна, аспірант кафедри теорії та
історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Київська судова
палата в державному механізмі Російської імперії (1880 –
1917): історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради
України). Опоненти: Гавриленко О. А., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри міжнародного і європейського права (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України); Сокальська О. В., кандидат
юрид. наук, доцент, начальник кафедри загальноправових дисциплін (Інститут кримінально-виконавчої служби
Міністерства юстиції України). (8/1)
Гумега Оксана Валеріївна, суддя господарського суду
м. Києва: «Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий
керівник – Сімсон О. Е., доктор юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій (Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
цивільно-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Еннан Р. Є., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної
власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (19/1)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Бідняк Ганна Сергіївна, старший викладач кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:
«Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
керівник – Пиріг І. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент
кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Щербаковський М. Г., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Коваленко В. В., кандидат юрид. наук,
доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради (Луганський університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка).
(90/1)
Бойко Олексій Павлович, викладач кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
керівник – Рогальська В. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри кримінального процесу (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, професор, суддя Верховного
Суду України); Статіва І. І., кандидат юрид. наук, детектив
Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
(Національне антикорупційне бюро України). (92/1)
Лазарева Дарія Володимирівна, слідчий слідчого
управління Головного управління Національної поліції у
Дніпропетровській області: «Затримання уповноваженою
службовою особою» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України
(49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-9800). Науковий керівник – Солдатенко О. А., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, старший партнер (Правова корпорація «Татаров,
Фаринник, Головко»); Леоненко М. І., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального, цивільного та
міжнародного права (Запорізький національний технічний
університет). (93/1)
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Журенок Тетяна Володимирівна, радник віце-прем’єрміністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Секретаріат Кабінету Міністрів України: «Правові засади
легалізації та делегалізації неурядових організацій у сучасних державах» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада К 41.136.01
у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України
(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048)
715-38-28). Науковий керівник – Крестовська Н. М., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії
держави і права (Міжнародний гуманітарний університет).
Опоненти: Матвєєва Л. Г., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін (Одеський
державний університет внутрішніх справ); Кравчук В. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
історії держави і права (Тернопільський національний економічний університет). (112/1)
Боженко Наталія Василівна, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та господарського
права Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету:
«Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-28). Науковий керівник – Легеза Є. О., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного та митного права (Університет
митної справи та фінансів). Опоненти: Манжула А. А., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевого
права (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка); Галабурда Н. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного і кримінального права (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара). (127/1)
Тамаря Яна Володимирівна, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та господарського
права Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету:
«Адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-28). Науковий керівник –
Легеза Є. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права (Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Манжула А. А., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевого права
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Галабурда Н. А., кан137

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і кримінального права (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара). (128/1)
Бондаренко Віталій Вікторович, ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ: «Розслідування злочинів,
пов’язаних зі знищенням, підробкою або заміною номерів
вузлів та агрегатів транспортного засобу» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05
у Національній академії внутрішніх справ МВС України
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 24694-91). Науковий керівник – Чернявський С. С., доктор
юрид. наук, професор, проректор (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Топчій В. В., доктор юрид.
наук, професор, директор (Навчально-науковий інститут
права Університету державної фіскальної служби України); Давиденко В. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний університет). (209/1)
Симоненко Наталія Олександрівна, викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ: «Розслідування зґвалтувань минулих років»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада
26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
246-94-91). Науковий керівник – Горбачевський В. Я., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Бояров В. І., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального
процесу та криміналістики (Академія адвокатури України).
(212/1)
Насурлаєва Катерина Енверівна, помічник адвоката
Другої Київської адвокатської контори: «Цивільно-правове
регулювання договору інжинірингу» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і
права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278- 80-46). Науковий
керівник – Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри інтелектуальної власності та права
(Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Гриняк А. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем договірного
права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Ткалич М. О., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри цивільного права (Запорізький національний університет). (213/1)
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Ізай Ірина Миколаївна, слідчий Луцького районного
відділення поліції Луцького відділу поліції ГУ Національної
поліції у Волинській області: «Кримінально-правова протидія втручанню в діяльність працівників правоохоронних
органів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02 в
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 27880-46). Науковий керівник – Кваша О. О., доктор юрид.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). Опоненти: Навроцький В. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри кримінального права та
кримінології (Львівський державний університет внутрішніх справ); Мартіросян А. Г., кандидат юрид. наук, адвокат
(Адвокатська приватна компанія «Конфідент»). (214/1)
Котвяковський Юрій Олександрович, старший викладач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету: «Оскарження рішень третейських судів
у порядку цивільного судочинства» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і
права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278- 80-46). Науковий
керівник – Курило М. П., доктор юрид. наук, доцент, перший проректор (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Тимченко Г. П., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Дем’янова О. В., кандидат юрид. наук,
доцент, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін (Національна
академія Державної прикордонної служби імені Богдана
Хмельницького). (216/1)
Мінченко Дар’я Анатоліївна, аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного
університету «Одеська юридична академія»: «Визнання
та виконання рішень іноземних судів: Україна та Англія»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.
278- 80-46). Науковий керівник – Пашковський М. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного
права та міжнародних відносин (Національний університет
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Фурса С. Я.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Токарчук Л. М., кандидат юрид. наук, доцент, заступник декана
економіко-правового факультету (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). (217/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Довгаль Максим Вікторович, начальник відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів
проти життя Управління нагляду за додержанням законів
у кримінальних провадженнях та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області:
«Протидія насильницьким злочинам проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278- 80-46). Науковий керівник – Кваша О. О., доктор юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника); Созанський Т. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, перший проректор (Львівський державний університет внутрішніх справ). (218/1)
Васьківська Ксенія Миколаївна, головний спеціаліст
відділу контрольно-аналітичної роботи та зв’язків з громадськістю Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву: «Адміністративно-правові
засади регулювання пільгового житлового кредитування
молоді в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник –
Боднарчук О. Г., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри господарського права та процесу (Університет
державної фіскальної служби України). Опоненти: Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
управління безпекою, правоохоронною та антикорупційною діяльністю (ННІ права імені Володимира Великого
Міжрегіональної академії управління персоналом); Бригінець О. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
публічно-правових дисциплін (Навчально-науковий інститут права Київського міжнародного університету). (238/1)
Гнідан Руслан Миколайович, заступник прокурора
Івано-Франківської області: «Договір оренди земельної
ділянки» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада
К 20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Васильєва В. А., доктор
юрид. наук, професор, директор Навчально-наукового
юридичного інституту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Калаур І. Р., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
цивільного права і процесу (Тернопільський національний
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економічний університет); Сеник С. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
(239/1)
Коваль Ігор Мирославович, асистент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту
права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Метаантропологія менталітету: правовий вимір» (12.00.12 – філософія права). Спецрада Д
35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Сливка С. С.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри теорії та філософії права (ННІ права та
психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Омельчук О. М., доктор юрид. наук,
професор, ректор (Хмельницький університет управління
та права); Копельців-Левицька Є. Д., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри правознавства, соціології та політології (Дрогобицький державний педагогічний університет). (252/1)
Бригінець Андріана Василівна, т. в. о. заступника
начальника кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України: «Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Суббот А. І., доктор юрид. наук, професор, директор Навчально-наукового
юридичного інституту (Київський міжнародний університет). Опоненти: Криницький І. Є., доктор юрид. наук, професор, доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу (Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого); Оніщик Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та
господарського права (Академія праці, соціальних відносин і туризму). (257/1)
Роман Вікторія Петрівна, викладач циклової комісії з
правознавства Карпатського коледжу ВНЗ «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»:
«Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової
діяльності у сфері забезпечення прав інвалідів в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ,
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник –
Чижмарь К. І., доктор юрид. наук, директор (Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України).
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Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка);
Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник НДЦ з питань діяльності органів та установ
Державної пенітенціарної служби України (Інститут кримінально-виконавчої служби). (259/1)
Озерна Ірина Вікторівна, науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в
Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник НДЦ з питань діяльності
органів та установ Державної пенітенціарної служби України (Інститут кримінально-виконавчої служби). (260/1)
Маркіна Анна Миколаївна, провідний юрисконсульт
Національного інституту раку: «Адміністративно-правове регулювання надання медичних послуг в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Іванищук А. А., доктор юрид. наук, заступник голови
суду (Дніпровський районний суд м. Херсона). Опоненти:
Єщук О. М., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного і господарського права (Херсонський
державний університет); Орловська І. Г., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін (Інститут права та суспільних відносин ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»). (273/2)
Раца Володимир Анатолійович, суддя Болградського
районного суду Одеської області: «Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення роботи суду»
(12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий
керівник – Москвич Л. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри організації судових та правоохоронних
органів (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Хотинська-Нор О. З., доктор
140

юрид. наук, доцент, науковий консультант відділу нормативно-правової роботи науково-експертного управління
(Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ); Полянський Ю. Є., кандидат
юрид. наук, професор, проректор з навчально-методичної
та виховної роботи (Національний університет «Одеська
юридична академія»). (345/1)
Капітонова Наталія Володимирівна, ад’юнкт кафедри
теорії держави та права Національної академії внутрішніх
справ: «Муніципальна поліція в структурі органів публічної
влади: теоретико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 520-06-60). Науковий керівник – Завальний А. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави та права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Бурдін М. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, проректор (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Нестерцова-Собакарь О. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Дніпропетровський університет
внутрішніх справ). (356/1)
Бичковський Євген Леонідович, суддя Овідіопольського районного суду Одеської області: «Науково-практичний
коментар в правовій системі України» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада К 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – Дудченко В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (Національний університет «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Бобровник С. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії права та
держави (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Балтаджи П. М., кандидат юрид. наук, доцент,
декан факультету № 4 (Одеський державний університет
внутрішніх справ). (357/1)
Филь Руслан Сергійович, начальник 2-го науководослідного відділу НДЛ криміналістичної та спеціальної
техніки Державного науково-дослідного інституту МВС
України: «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти
промислової власності в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному
інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала,
4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – Кулик О. Г., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання
злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС
України). Опоненти: Осадчий В. І., доктор юрид. наук, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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фесор, завідувач кафедри правосуддя (Державний університет інфраструктури та технологій); Вартилецька І. А.,
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ).
(358/1)
Бакуліна Світлана Віталіївна, суддя Вищого господарського суду України: «Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;
тел. /факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
(Тернопільський національний економічний університет).
Опоненти: Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Кондратенко В. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри галузевого
права (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). (382/1)
Дічко Ганна Олегівна, старший лаборант кафедри
соціальної медицини, організації і управління охороною
здоров’я та медико-санітарної експертизи ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»:
«Теоретико-правові засади медичного права в Україні в
контексті правової глобалізації» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада К 17.127.09 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(0612) 63-99-73). Науковий керівник – Удовика Л. Г., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри історії та теорії
держави і права (Запорізький національний університет).
Опоненти: Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, перший проректор (Національна академія внутрішніх справ); Погрібний І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (383/1)
Крижановська Олена Володимирівна, викладач кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ:
«Інституційні засади правопорядку: загальнотеоретичне
дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада К 17.127.09
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – Стременовський С. М., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика). ОпоненСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ти: Бостан С. К., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри конституційного, адміністративного та трудового
права (Запорізький національний технічний університет);
Янчук Н. Д., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Національний університет «Одеська юридична академія»). (384/1)
Андрієнко Валентина Володимирівна, асистент кафедри цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету: «Договір форфейтингу у цивільному праві України» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. /факс (0352)
47-50-51). Науковий керівник – Кізлова О. С., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного та
господарського права і процесу (Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: Пленюк М. Д., доктор юрид.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу проблем договірного права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Слома В. М., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу (Тернопільський національний економічний університет МОН
України). (388/1)
Алєксєєва Юлія Андріївна, ад’юнкт відділу організації
освітньо-наукової підготовки Харківського національного
університету внутрішніх справ: «Харківське губернське
жандармське управління (1867 – 1917 pp.): історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Л. Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений юрист України,
головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України). Опоненти: Россіхін В. В., доктор
юрид. наук, доцент, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування (Харківський національний
університет радіоелектроніки); Шевченко Д. А., кандидат
юрид. наук, начальник відділення СВ (Подільське управління поліції ГУНП у м. Києві). (392/1)
Львов Богдан Юрійович, заступник Голови Верховного
Суду України: «Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів
промислової власності: господарсько-правовий аспект»
(12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Рєзнікова В. В., доктор юрид.
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наук, професор, професор кафедри господарського права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Коваль І. Ф., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця);
Худенко О. О., кандидат юрид. наук, адвокат, член Науково-практичної ради адвокатів Київської області (Адвокатське об’єднання «СМ Партнерс»). (433/1)
Павич Христина Миронівна, помічник судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області: «Закриття кримінального провадження судом першої інстанції»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 2603402). Науковий керівник –
Луцик В. В., кандидат юрид. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (Львівський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Погорецький М. А., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Савченко В. А., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінальної юстиції (Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»). (438/1)
Музиченко Тетяна Олексіївна, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Апеляційне оскарження ухвал слідчого
судді щодо правомірності обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Шумило М. Є., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, член-кореспондент НАПрН України, професор
кафедри правосуддя (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Удалова Л. Д., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, директор (Інститут післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ); Дроздов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). (442/1)
Демченко Ярослав Олександрович, аспірант кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»: «Господарсько-правові аспекти
реалізації майнових прав інтелектуальної власності, їх
охорони та захисту в Україні» (12.00.04 – господарське
право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К
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26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Матвєєв П. С.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Рєзнікова В. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Худенко О. О., кандидат юрид. наук, адвокат, член Науково-практичної ради адвокатів Київської області (Адвокатське об’єднання «СМ Партнерс»). (471/1)
Короташ Ярослав Олександрович, аспірант кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»: «Правові наслідки невнесення
вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К 26.142.01 у
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Труш І. В., доктор юрид.
наук, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Потоцький М. Ю., доктор юрид. наук, начальник відділу
організації захисту прав та розгляду звернень громадян
(ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
Державної служби інтелектуальної власності України);
Гарагонич О. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного, господарського права та процесу
(Академія адвокатури України). (472/1)
Берегеля Ірина Миколаївна, викладач правознавства
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»: «Адміністративно-правовий захист тварин
від жорстокого поводження» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Світличний О. П., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного та господарського
права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Галунько В. В., доктор юрид.
наук, професор, директор (Приватна установа «Науководослідний інститут публічного права»); Демський Е. Ф.,
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права
(Академія праці, соціальних відносин і туризму). (495/1)
Волк Надія Василівна, викладач юридичного відділення Відокремленого підрозділу Національного університету
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
біоресурсів і природокористування України «Мукачівський
аграрний коледж»: «Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»). Спецрада К 26.004.16 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Світличний О. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Галунько В. В., доктор юрид. наук, професор, директор
(Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права»); Руснак Л. М., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін
(ПВНЗ «Буковинський університет»). (496/1)
Звонарьова Юлія В’ячеславівна, директор ТОВ «Юридична компанія «Праймюст»: «Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-8228). Науковий керівник – Яра О. С., кандидат юрид. наук,
доцент, декан юридичного факультету (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Дмитренко Е. С., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри фінансового права (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Губанова Т. О., кандидат юрид. наук, директор
(ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»). (497/1)
Шевченко Яна Олегівна, головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення департаменту у справах іноземців та осіб
без громадянства Державної міграційної служби України:
«Правове регулювання оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні» (12.00.06 – земельне право;
аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-8228). Науковий керівник – Єрмоленко В. М., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Мірошниченко А. М., доктор юрид.
наук, професор, член Вищої ради правосуддя, професор
кафедри земельного та аграрного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Мороз Г. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудового,
екологічного та аграрного права (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
(498/1)
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Ємельяненко Карім Олегович, керівник Київської
обласної дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад: «Організаційно-правові засади діяльності
органів місцевого самоврядування України та Республіки Казахстан» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Ладиченко В. В., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Діхтієвський П. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Демський Е. Ф.,
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права
(Академія праці, соціальних відносин і туризму). (499/1)
Радченко Антоніна Миколаївна, тимчасово не працює: «Сорти рослин як об’єкти аграрних правовідносин»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада К 26.004.16 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Статівка А. М., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Марченко С. І., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (500/1)
Вітів Віталій Антонович, провідний фахівець науководослідної роботи № 110/95-ф «Інформаційно-правове
забезпечення екологічної складової національної безпеки
України» Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Інформаційні права людини у
сфері охорони навколишнього природного середовища»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Ладиченко В. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Кайдашев Р. П., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри правознавства
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(Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Гіжевський В. К., кандидат юрид. наук, професор, проректор, професор кафедри
державно-правових дисциплін (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»). (501/1)
Гуд Анна Миколаївна, юрисконсульт І категорії виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця»: «Адміністративний договір як форма
договірного регулювання адміністративно-правових відносин» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Світличний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Єщук О. М., доктор юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності (Херсонський державний
університет); Мачуська І. Б., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри цивільного та трудового права (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (502/1)
Бєлоусов Володимир Дмитрович, комерційний директор ТОВ «Нафтоград»: «Правовий статус гірничодобувного
та пов’язаних з ним переробних підприємств» (12.00.04 –
господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник –
Юлдашев О. Х., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри господарського, трудового права та цивільноправових дисциплін (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Демченко С. Ф.,
доктор юрид. наук, заслужений юрист України, помічник
президента НАН України; Ільющенко Г. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського
та екологічного права (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України). (506/1)
Попова Анна Олександрівна, тимчасово не працює:
«Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні»: (12.00.06 – земельне право;
аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-8801). Науковий керівник – Сидор В. Д., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Чернівецький юридичний інститут Національного
університету «Одеська юридична академія»). Опоненти:
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Костицький В. В., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрП України, заслужений юрист України, президент
Асоціації українських правників, професор кафедри теорії держави та права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Мороз Г. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та
аграрного права (Юридичний інститут Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника).
(512/1)
Суща Ліна Миколаївна, асистент кафедри аграрного,
земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»: «Правові засади
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада
Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65001, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Гавриш Н. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри аграрного, земельного та екологічного права
(Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
земельного та аграрного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Анісімова Г. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри екологічного
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (513/1)
Цвікі Владислава Юліївна, тимчасово не працює:
«Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких
зникнень» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д
41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Левицький Т. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародного права (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Бабін Б. В.,
доктор юрид. наук, професор, Постійний Представник
Президента України в Автономній Республіці Крим; Кориневич А. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
міжнародного права, координатор наукової роботи (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (514/1)
Феделеш Еміль Михайлович, старший юрист ТОВ
«Адвокатська компанія «МЛГРУП»: «Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект» (12.00.04 – господарське право;
господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 26.001.06
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Поєдинок В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Подцерковний О. П.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»); Герасименко Н. О., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (Інститут економіко-правових досліджень НАН України). (517/1)
Величко Орест Миколайович, голова Адвокатського
об’єднання «Вест партнерс»: «Представництво прав, свобод та законних інтересів громадян в адміністративному
судочинстві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Хомишин І. Ю.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного
та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент, радник члена
Національного агентства з питань запобігання корупції;
Тімашов В. О., кандидат юрид. наук, старший викладач
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет). (520/1)
Ясько Ігор Віталійович, юрист Юридичної компанії «Віннер»: «Теоретико-правові засади податкового
адміністрування в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий
керівник – Хомишин І. Ю., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права
(ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»). Опоненти: Беззубов Д. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, повітряного та космічного права (Навчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету); Єсімов С. С., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін (Львівський державний університет
внутрішніх справ). (521/1)
Чорненький Василь Володимирович, начальник юридичного відділу КП «Тернопільводоканал»: «Адміністративно-правові засади державного управління туристичною сферою України» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Бортник Н. П.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Беззубов Д. О., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри господарського, повітряного та космічного права (Навчально-науковий юридичний інститут
Національного авіаційного університету); Тімашов В. О.,
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет). (522/1)
Коваль Оксана Ярославівна, викладач кафедри юриспруденції Чернівецького інституту Міжнародного гуманітарного університету: «Легітимність державної влади:
співвідношення правових і моральних аспектів реалізації» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
237-49-93). Науковий керівник – Цуркан-Сайфуліна Ю. В.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії держави і права (Чернівецький юридичний інститут
Національного університету «Одеська юридична академія»). Опоненти: Зозуля Є. В., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг);
Котуха О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету (Львівський торговельно-економічний
університет). (523/1)
Швед Іван Іванович, асистент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Місце органів прокуратури в механізмі забезпечення конституційної безпеки держави» (12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-3341). Науковий керівник – Бисага Ю. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Любченко П. М., доктор юрид. наук,
професор кафедри державного будівництва (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Медвідь А. Б., кандидат юрид. наук, доцент (Львівська
комерційна академія). (574/1)
Пилип Вікторія Василівна, викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Адміністративно-правовий статус учасників антитерористичної операції» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122)
3-33-41). Науковий керівник – Карабін Т. О., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). Опоненти: Нікітенко О. І., доктор юрид. наук, професор кафедри суспільно-політичних
наук, глобалізації та соціальних комунікацій (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
Довжанин В. М., кандидат юрид. наук, суддя Мукачівського міськрайонного суду. (575/1)
Чернієнко Антон Олександрович, викладач відділу
підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді Національної академії прокуратури
України: «Відстрочка виконання вироку в кримінальному
процесі України» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури
України (01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 27; тел. (044)
246-57-87). Науковий керівник – Маляренко В. Т., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
(Національна академія прокуратури України). Опоненти:
Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
(Європейський університет); Губська О. А., кандидат юрид.
наук, доцент, суддя (Київський апеляційний адміністративний суд). (576/1)
Черкесова Анжеліка Сергіївна, аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України: «Гарантії прав і свобод
людини при їх обмеженні у кримінальному провадженні»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада
К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87). Науковий
керівник – Назаров В. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України). Опоненти: Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор, директор (Інститут
післядипломної освіти Національної академії внутрішніх
справ); Хмелевська Н. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри кримінального права та процесу (Хмельницький
університет управління та права). (577/1)
Маринчак Євген Степанович, тимчасово не працює:
«Правовий статус резидентів – платників податку на доходи фізичних осіб» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
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Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Пришва Н. Ю., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Ніщимна С. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу (Академія державної пенітенціарної
служби); Білінський Д. О., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри фінансового права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (587/1)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Бублей Тетяна Анатоліївна, аспірант Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Методика диференційованого навчання фізичних вправ
учнів основної школи з відхиленнями в стані здоров’я»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 23411-08). Науковий керівник – Дьоміна Ж. Г., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного
виховання (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Присяжнюк С. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри фізичної культури і охорони праці (Державний університет телекомунікацій); Костюк Ю. С., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри фізичного виховання та рекреації (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (54/1)
Марущак Мар’ян Осипович, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика оцінювання навчальних досягнень учнів
основної школи в процесі занять футболом» (13.00.02 –
теорія та методика навчання – фізична культура, основи
здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Тимошенко О. В., доктор пед.
наук, професор, декан факультету фізичного виховання
і спорту (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Вихляєв Ю. М., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри біобезпеки і здоров’я
людини (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Чопик Р. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (ДВНЗ «Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка»). (55/1)
Ян Яньчі, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика навчання гри
на саксофоні учнів-початківців закладів позашкільної спеціалізованої освіти» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Савченко Р. А., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Андрейко О. І., доктор пед. наук, професор, доцент
кафедри скрипки (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка); Дзвінка Р. І., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри музичного фольклору Інституту
мистецтв (Рівненський державний гуманітарний університет). (56/1)
Чижик Тетяна Григорівна, асистент кафедри медицини
та фізичної реабілітації ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»: «Організаційно-педагогічні
засади фізичної підготовки молодших школярів (1947 –
1991 pp.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Кузьменко В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради). Опоненти: Проніков О. К., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, психології та методики фізичного
виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Цибанюк О. О., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного
виховання і спорту (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (78/1)

ня професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення
природничих дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН
України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел.
(0412) 43-14-17). Науковий керівник – Вітвицька С. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Марцева Л. А., доктор пед. наук, заступник
директора (Вінницький регіональний центр оцінювання
якості освіти); Стаднійчук І. П., кандидат пед. наук, викладач вищої категорії (Ладижинський коледж Вінницького
аграрного університету). (126/1)
Полінок Олена Володимирівна, лаборант кафедри
української мови Київського університету імені Бориса Грінченка: «Формування граматичної компетентності
учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі
навчання української мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 27219-02). Науковий керівник – Караман О. В., кандидат пед.
наук, професор кафедри української мови (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка). Опоненти: Кучерук О. А., доктор пед. наук, професор кафедри
світової літератури та методик викладання філологічних
дисциплін (ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка); Попова Л. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри української
мови (ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (188/1)

Колеснікова Ірина Василівна, викладач КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської облради: «Розвиток медіакультури
вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий
керівник – Сидорчук Н. Г., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Спірін О. М.,
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, заступник директора з наукової роботи (Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); Самойленко О. О., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих (Центральний
інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). (125/1)

Хуан Чанхао, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика вокального
навчання майбутніх учителів музики на засадах особистісно
орієнтованого підходу» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Савченко Р. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового
співу і диригування (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Овчаренко Н. А., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри методики музичного
виховання, співу та хорового диригування (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»); Мережко Ю. В.,
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу (Київський університет імені Бориса
Грінченка). (230/1)

Мельник Оксана Федорівна, викладач Житомирського
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету: «Формуван-

Сунь Пенфей, аспірант ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Формування вміння семіотичної інтерпретації
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
творів мистецтва в процесі фахової підготовки майбутніх
учителів музики» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Шип С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»).
Опоненти: Танько Т. П., доктор пед. наук, професор, декан
музично-педагогічного факультету, завідувач кафедри
музично-теоретичної та художньої підготовки (Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Бондаренко А. В., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування (Криворізький державний педагогічний університет). (234/1)
Чепурна Людмила Георгіївна, старший викладач кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Становлення
та розвиток навчальної книги для розумово відсталих дітей
в Україні (1917 – 2000 р.)» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38).
Науковий керівник – Турчинська В. Є., кандидат пед. наук,
доцент, пенсіонер. Опоненти: Дмитрієва І. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти (ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет», м. Слов’янськ); Трикоз С. В.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). (241/1)
Поліщук Олена Андріївна, директор департаменту
соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації: «Трудова реабілітація осіб з обмеженими особливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 29.053.01
у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник –
Савченко С. В., доктор пед. наук, професор, ректор (ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Рассказова О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради); Коношенко Н. А., кандидат пед. наук, завідувач
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»,
м. Слов’янськ). (258/1)
Байдюк Наталія Василівна, викладач кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені
148

Богдана Хмельницького: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гармонізації ґендерних взаємин у молодіжному середовищі» (13.00.05 – соціальна педагогіка).
Спецрада К 26.053.09 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий
керівник – Архипова С. П., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Петришин Л. Й., доктор пед.
наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка); Синякова В. Б.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії та технології
соціальної роботи (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (263/1)
Бабіч Ольга Василівна, викладач кафедри англійської
мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Формування
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів
Державної прикордонної служби України» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 70.705.03
у Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Блощинський І. Г., доктор пед. наук, доцент,
начальник кафедри англійської мови (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Морська Л. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри англійської філології (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Морозов С. М., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри гуманітарної підготовки та туризму
(ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»). (291/1)
Тронь Тетяна Володимирівна, викладач кафедри
англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету: «Підготовка майбутніх
фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів
Америки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46;
тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Діденко О. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
та соціально-економічних дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та
методики викладання (Хмельницький національний університет); Рінденко Н. М., кандидат пед. наук, заступник
начальника відділу – голова циклової комісії з іноземної
мови відділу циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів (Головний центр підготовки особового
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складу Державної прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота). (292/1)
Тимофєєва Оксана Ярославівна, старший викладач
кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту
Національного університету «Одеська морська академія»:
«Формування соціально-комунікативної компетентності
майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46;
тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Діденко О. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
та соціально-економічних дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та
методики викладання (Хмельницький національний університет); Москаленко О. І., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов (Кіровоградська льотна
академія Національного авіаційного університету). (293/1)
Кожокар Марина Василівна, викладач кафедри фізичного виховання Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Організаційно-педагогічні засади
виховання молоді в студентських товариствах Буковини
(1875 – 1939 pp.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий керівник – Стражнікова І. В., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки імені
Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Трибулькевич К. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Кін О. М.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (299/1)
Сбітнєва Олена Федорівна, тимчасово не працює:
«Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий керівник – Сташевська І. О., доктор пед. наук,
професор, директор (Інститут культури і мистецтв ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Шевченко Г. П., доктор пед. наук,
професор, академік НАПН України, директор (НДІ духовного розвитку людини), завідувач кафедри педагогіки
(ДЗ «Східноукраїнський національний університет імені
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Володимира Даля»); Чурикова-Кушнір О. Д., кандидат пед.
наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (301/1)
Мірошниченко Ольга Миколаївна, старший лаборант з вищої освіти кафедри валеології філософського
факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Виховання здоров’язбережувальної поведінки молодших школярів засобами українських народних традицій» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий керівник – Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри спеціальної, інклюзивної і
здоров’язбережувальної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
Опоненти: Бабич В. І., доктор пед. наук, доцент кафедри
олімпійського та професійного спорту (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ); Семенова М. О., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогіки, психології та менеджменту психолого-педагогічного факультету (КЗ «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської облради). (302/1)
Гінсіровська Ірина Романівна, викладач кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя: «Підготовка
майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2;
тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Олійник М. І.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
та психології дошкільної освіти (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Іванова Т. В., доктор пед. наук, професор кафедри соціальних
комунікацій (Маріупольський державний університет);
Дольнікова Л. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри
педагогіки та соціального управління (Національний університет «Львівська політехніка»). (303/1)
Попович Ірина Євгенівна, викладач кафедри англійської мови та літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Формування дослідницьких умінь
майбутнього вчителя в університетах Великої Британії»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел.
(0352) 43-60-02). Науковий керівник – Козубовська І. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загаль149
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ної педагогіки та педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
англійської філології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Рокосовик Н. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземної
філології та перекладу (Інститут філології і масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна»). (304/1)
Махновський Сергій Сергійович, викладач кафедри
педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий керівник – Ткачова Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний університет
імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Зеленов Є. А., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля); Кращенко Ю. П., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені
І. А. Зязюна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (305/1)
Шкабаріна Маргарита Андріївна, начальник відділу з
наукової діяльності та аспірантури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем’янчука: «Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник –
Мельничук Л. Б., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). Опоненти: Акімова О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Грітченко Т. Я., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри фахових методик та інноваційних технологій у
початковій школі (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (306/1)
Літвякова Наталія Василівна, асистент кафедри
публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами ННІ публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: «Мар150

кетингові дослідження як засіб диференціації освітніх
послуг в системі післядипломної освіти педагогічного
університету» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України
(92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461)
2-40-61). Науковий керівник – Хриков Є. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри публічної служби
та управління навчальними й соціальними закладами
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Алфімов В. М., доктор пед.
наук, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля);
Козлова О. Г., кандидат пед. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка). (310/1)
Мойсеюк Василь Петрович, головний спеціаліст відділу управління майном комунальної власності Борщівської
райради Тернопільської області: «Формування культури
професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Мешко Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та менеджменту освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри спеціальної, інклюзивної
і здоров’язбережувальної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);
Шукатка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
фізичного виховання та спорту (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (346/1)
Деміденко Віктор Володимирович, директор ДВНЗ
«Куп’янський автотранспортний коледж»: «Розвиток
професійно-педагогічної компетентності викладачів у
системі науково-методичної роботи коледжу» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д
12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ,
вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Юр’єва К. А., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Завалевський Ю. І., доктор пед. наук, професор, в. о. директора (ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»); Коркішко О. Г., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). (425/1)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Черних Олена Олександрівна, здобувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: «Соціально-педагогічний
супровід формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 12.112.01
у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19;
тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Харченко С. Я.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). Опоненти: Кузьміна О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет»); Тадаєва А. В., кандидат пед. наук, викладач
кафедри соціальної педагогіки (Харківська державна академія культури). (426/1)
Коновалова Катерина Ігорівна, асистент кафедри
дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету: «Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у
процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020,
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)
723-40-98). Науковий керівник – Ковшар О. В., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти (Криворізький державний педагогічний університет).
Опоненти: Нестеренко В. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри дошкільної педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»); Борова В. Є., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»).
(428/1)
Захарченко Юлія Василівна, начальник планово-фінансового відділу, старший викладач кафедри маркетингу
Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету: «Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу у вищих навчальних
закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий
керівник – Сушенцева Л. Л., доктор пед. наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та соціального управління
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Дутка Г. Я., доктор пед. наук, професор, проректор
з навчально-методичної та виховної роботи (Львівський
інститут економіки і туризму); Рудніцька К. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри іноземних мов (Хмельницький
національний університет). (461/1)
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Росквас Ігор Анатолійович, викладач іноземної мови
Хмельницького професійного ліцею електроніки: «Педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у
Хмельницькому національному університеті МОН України
(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382)
72-87-04). Науковий керівник – Берека В. Є., доктор пед.
наук, професор, ректор (Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: Лозовецька В. Т., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії і практики туризму (Львівський державний інститут
економіки і туризму); Сушенцев О. О., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри електромеханіки (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). (462/1)
Харченко Олена Вікторівна, директор департаменту
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації: «Розвиток професійної компетентності вчителів біології шкіл
сільської місцевості в умовах районних методичних
об’єднань» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор, заступник
директора з науково-експериментальної роботи (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри початкової освіти (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Нікітченко Л. О.,
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри біології
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (463/1)
Фоменко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету: «Формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116,
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54).
Науковий керівник – Костікова І. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської
мови (Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Нагаєв В. М., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій (Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва); Лебедик Л. В., кандидат пед. наук,
доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).
(475/1)
Тонконог Наталія Ігорівна, викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав151

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»:
«Формування індивідуальної стратегії освітньо-професійної діяльності у майбутніх учителів іноземних мов»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08400, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий
керівник – Шапран О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Чобітько М. Г., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки
і соціальної роботи (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка); Бахмат Л. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри іноземної філології (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради). (488/1)

Крупіна Леся Валентинівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка: «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх
навчальних закладах (1978 – 2015 pp.)» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 44.053.01 у
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка МОН України (36003, м. Полтава,
вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий
керівник – Кравченко Л. М., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри культурології та методики викладання
культурологічних дисциплін (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти:
Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України); Тименко М. М., кандидат пед.
наук, науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України). (494/1)

Горбенко Олена Володимирівна, старший викладач
кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики
Харківської державної академії фізичної культури: «Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами
східних єдиноборств» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461)
2-40-61). Науковий керівник – Федоренко О. І., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх
справ МВС України). Опоненти: Ткачова Н. О., доктор пед.
наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди); Золотарьова О. В.,
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри хімічної
інженерії та екології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). (489/1)

Перепелюк Інна Романівна, аспірант кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Організаційнопедагогічні умови партнерства дошкільного навчального
закладу і сім’ї у Республіці Польща» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 20.051.01 у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий
керівник – Тимчук Л. І., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та соціальної педагогіки (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Янкович О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної
освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Семенова Н. І., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
(515/1)

Сілютіна Ірина Олександрівна, тимчасово не працює:
«Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах Швеції» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89).
Науковий керівник – Шапран Ю. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної
підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Вовк Л. П., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та історії педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Кошарна Н. В., кандидат пед. наук, завідувач кафедри іноземних
мов і методик їх навчання (Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка). (493/1)
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Левко Мар’яна Іванівна, викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
«Формування політичної культури майбутнього офіцера у
фаховій підготовці в умовах вищих навчальних закладів»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-2351). Науковий керівник – Костів В. І., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Васянович Г. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
гуманітарних дисциплін та соціальної роботи (Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності); БіляСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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вець С. Я., кандидат пед. наук, доцент кафедри оперативного мистецтва (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).
(516/1)
Смолянко Юлія Миколаївна, викладач кафедри
дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка:
«Формування професійної культури майбутніх фахівців
дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013,
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-3610). Науковий керівник – Стрілець С. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової
освіти (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Богуш А. М., доктор
пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»); Борова В. Є., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
(ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»). (545/1)
Перинський Юрій Євгенійович, викладач кафедри
загальнотехнічних дисциплін та креслення Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка: «Формування професійної готовності майбутніх
учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання в загальноосвітній школі» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02
у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10).
Науковий керівник – Люлька С. В., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін
та креслення (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Борисов В. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації Донбаського інституту техніки та менеджменту (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»); Кільдеров Д. Е., кандидат пед. наук, доцент, декан інженерно-педагогічного
факультету (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (547/1)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Грищук Ксенія Олександрівна, лікар акушер-гінеколог
ТОВ МЦ «Добробут–Стаціонар», м. Київ: «Особливості
клімактеричного синдрому з провідними симптомами
артропатії та шляхи його корекції» (14.01.01 – акушерство
та гінекологія). Спецрада 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий
керівник – Грищенко О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Косей Н. В., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології (ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»); Громова А. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології № 1 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (6/1)
Якубовська Інесса Андріївна, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Особливості перебігу,
лікування та профілактики хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння» (14.01.38 – загальна
практика – сімейна медицина). Спецрада Д 26.613.06 у
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник – Матюха Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної
допомоги (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Волошина О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (Одеський національний медичний
університет МОЗ України); Бабінець Л. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини
(Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України). (9/1)
Лапшина Катерина Аркадіївна, аспірант кафедри
внутрішньої медицини № 1 Харківського національного
медичного університету МОЗ України: «Клінічне значення
цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бабак О. Я., доктор мед. наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини
№ 1 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Звягінцева Т. Д., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри гастроентерології
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України); Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (30/1)
Поворознюк Михайло Володимирович, лікар-сексопатолог відділення планування сім’ї та допоміжних репро153
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дуктивних технологій з денним стаціонаром та кабінетом
ендокринної гінекології клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Стан репродуктивного
здоров’я чоловіків з непліддям у шлюбі та медичні заходи його покращення» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д
26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053,
м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий
керівник – Горпинченко І. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу сексопатології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опоненти: Литвинець Є. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Лучицький Є. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу андрології (ДУ «Інститут
ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка
НАМН України»). (31/1)
Вікарчук Марк Володимирович, лаборант відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології НАМН України»: «Критерії відбору хворих на клінічно місцево розповсюджений рак передміхурової залози
до проведення радикальної простатектомії з оцінкою її
онкологічних результатів» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України»
(04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31).
Науковий керівник – Григоренко В. М., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу відновної урології та новітніх технологій (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опоненти: Костєв Ф. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри урології та нефрології (Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Щукін Д. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри урології, нефрології та андрології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
(32/1)
Коваль Дмитро Васильович, лікар-уролог урологічного відділення КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської облради»: «Обґрунтування нових підходів до
ранньої метафілактики сечокам’яної хвороби з врахуванням біологічних властивостей чинників інфекційного ґенезу» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 26.615.01
у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, м. Київ,
вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий керівник – Возіанов С. О., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут
урології НАМН України»). Опоненти: Саричев Л. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології з
судовою медициною (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Борисов О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри урології та
нефрології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (33/1)
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Волченко Ігор Володимирович, аспірант ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН
України»: «Попередження жовчних витікань при резекціях печінки» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у
Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27).
Науковий керівник – Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ
«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри хірургії № 1
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Тамм Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Хомяк І. В., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози
та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток (ДУ
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України»). (34/1)
Іванченко Світлана Володимирівна, аспірант кафедри
пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Харківського національного медичного
університету: «Роль хемерину, несфатину-1 в клінічному
перебігу гіпертонічної хвороби з ожирінням» (14.01.02 –
внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707- 73-27).
Науковий керівник – Ковальова О. М., доктор мед. наук,
професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
№ 1, основ біоетики та біобезпеки (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Опарін О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
терапії, ревматології та клінічної фармакології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Серік С. А., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, керівник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби
серця (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої
НАМН України»). (59/1)
Хлистун Валентин Миколайович, асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного
медичного університету: «Обґрунтування застосування
ендобронхіальної терапії у хворих на хіміорезистентний
туберкульоз легень із ураженням слизової оболонки
бронхів» (14.01.26 – фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01
у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ,
вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 275-04-02). Науковий
керівник – Разнатовська О. М., доктор мед. наук, доцент,
професор кафедри фтизіатрії і пульмонології (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Мельник В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології
(ПВНЗ «Київський медичний університет»); Процюк Р. Г.,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). (60/1)
Філатова Олена Вікторівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»: «Ефективність
лікування хворих на вперше діагностований хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від термінів його
діагностики, стану імунної та антиоксидантної систем»
(14.01.26 – фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул.
Амосова, 10; тел. (044) 275-04-02). Науковий керівник – Линник М. І., доктор мед. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Національний інститут фтизіатрії
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»).
Опоненти: Зайков С. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри фтизіатрії та пульмонології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Бутов Д. О., доктор мед.
наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології (Харківський національний медичний університет). (61/1)
Рогожин Антон Вікторович, асистент кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської
медичної академії післядипломної освіти: «Прогнозування тяжкості перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу легень в залежності від різних
генотипів мікобактерій туберкульозу» (10.01.26 – фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН
України» (03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-0402). Науковий керівник – Потейко П. І., кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри фтизіатрії, пульмонології
та сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти). Опоненти: Зайков С. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Панасюк О. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб,
фтизіатрії і пульмонології (ПВНЗ «Київський медичний
університет»). (62/1)
Константиновська Ольга Сергіївна, асистент кафедри
фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти: «Ефективність лікування нових випадків туберкульозу легень
у хворих різних вікових груп в залежності від генотипу
мікобактерій туберкульозу» (14.01.26 – фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»
(03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – Потейко П. І., кандидат мед. наук, доцент,
доцент кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної
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медицини (Харківська медична академія післядипломної
освіти). Опоненти: Линник М. І., доктор мед. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН
України»); Просвєтов Ю. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). (63/1)
Македонська Ірина Василівна, завідувач неврологічного відділення для дітей молодшого віку КЗ «Дитяча міська
клінічна лікарня № 5» Дніпропетровської облради: «Особливості розвитку і перебігу епілепсії у дітей, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою
тіла» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 64.566.01
у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46;
тел. 738-33-87). Науковий керівник – Танцура Л. М., доктор мед. наук, завідувач відділу дитячої психоневрології
та пароксизмальних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»). Опоненти: Григорова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
неврології № 1 (Харківський національний медичний
університет МОЗ України); Пітик М. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри неврології та нейрохірургії
(Івано-Франківський національний медичний університет
МОЗ України). (65/1)
Федорченко Світлана Валеріївна, асистент кафедри
невропатології та нейрохірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Особливості
діагностики та лікувальної тактики різних видів запаморочення при неврологічній патології» (14.01.15 – нервові
хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий
керівник – Яворська В. О., кандидат мед. наук, професор,
професор кафедри невропатології та нейрохірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). Опоненти: Міщенко Т. С., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу судинної патології головного мозку (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України»); Литвиненко Н. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (66/1)
Шпильовий Ярослав Володимирович, асистент кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Клініко-психологічна характеристика
тривожно-депресивних розладів у жінок – внутрішньо
переміщених осіб та дружин військовослужбовців-учасників АТО (феноменологія, психогенез, комплексна
медико-психологічна допомога)» (19.00.04 – медична
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Білобривка Р. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психології та сексології (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології,
наркології та сексології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Омельянович В. Ю., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (68/1)
Алі Самех Алі, аспірант кафедри педіатрії № 5 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
МОЗ України: «Удосконалення діагностики та оптимізація лікування функціональної диспепсії, асоційованої з
гелікобактер-пілорі інфекцією, у дітей» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України» (04050, м. Київ,
вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). Науковий керівник – Лукашук В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 5 (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Тяжка О. В., доктор мед. наук, професор кафедри
дитячих та підліткових захворювань (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Белоусова О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатричної гастроентерології і нутриціології (Харківська академія післядипломної
освіти МОЗ України). (83/1)
Іванюк Анатолій Вікторович, асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Мінімально
інвазивні втручання при корекції вади аортального клапана» (14.01.04 – серцево-судинна хірургія). Спецрада Д
26.555.01 у ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» (03038,
м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник – Руденко А. В., доктор мед. наук, професор,
академік НАМН України, член-кореспондент НАН України,
перший заступник директора (ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). Опоненти: Вітовський Р. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних
судин (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Кулик Л. В., доктор мед. наук, професор кафедри хірургії № 2 (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (103/1)
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Шевченко Максим Юрійович, лікар-хірург дитячий
хірургічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної
лікарні: «Особливості діагностики та хірургічного лікування ускладнень протитуберкульозних щеплень» (14.01.09 –
дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Дужий І. Д., доктор
мед. наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений лікар України, завідувач кафедри хірургії, радіаційної
медицини та фтизіатрії (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України). Опоненти:
Конопліцький В. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України);
Давиденко В. Б., доктор мед. наук, професор, заслужений
лікар України, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (104/1)
Лобурець Андрій Валерійович, асистент кафедри
хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»: «Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового
співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним
фронтитом» (14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада
26.611.01 у ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ, вул.
Зоологічна, 3; тел. (044) 483-22-02). Науковий керівник –
Безшапочний С. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оториноларингології з офтальмологією (ДВНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Науменко О. М., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи
та післядипломної освіти, професор кафедри оториноларингології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Пухлік С. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології
(Одеський національний медичний університет МОЗ України). (150/1)
Литвинець-Голутяк Уляна Євгенівна, асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет»: «Особливості макро- і мікроелементного обміну організму та їх корекція при хірургічному лікуванні
одонтогенних кист щелепно-лицевої ділянки у хворих
Прикарпатського регіону» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-3295). Науковий керівник – Рожко М. М., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної
освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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ний університет»). Опоненти: Потапчук А. М., доктор мед.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри стоматологічного ФПО дитячої стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України); Аветіков Д. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії з реконструктивною хірургією голови
та шиї (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (151/1)
Скоморохова Тетяна Володимирівна, науковий співробітник науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку: «Оптимізація планування
та променевого лікування хворих з пухлинами верхніх
дихальних шляхів» (14.01.23 – променева діагностика та
променева терапія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул.
Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий керівник – Іванкова В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
науково-дослідного відділення радіаційної онкології (Національний інститут раку). Опоненти: Макеєв С. С., доктор
мед. наук, завідувач відділення радіонуклідної діагностики
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»); Баштан В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»). (153/1)
Данилюк Михайло Богданович, асистент кафедри
хірургії та анестезіології ФПО Запорізького державного
медичного університету МОЗ України: «Профілактика,
діагностика і лікування гіпопаратиреозу в ранньому післяопераційному періоді при операціях на щитоподібній
залозі» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 17.600.01. у ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел.
(061) 279-16-38). Науковий керівник – Завгородній С. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
та анестезіології ФПО (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Шідловський В. О.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії
№ 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України);
Коваленко А. Є., доктор, мед. наук, професор, керівник
відділу хірургії ендокринних залоз (Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України). (154/1)
Фіалковська Анастасія Олександрівна, асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»: «Клініко-функціональна
характеристика та прогностичні критерії ризику розвитку
хронічного бронхіту у підлітків, які курять» (14.01.10 –
педіатрія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул.
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Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ
«Інститут гастроентерології НАМН України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-59-16).
Науковий керівник – Ільченко С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Леженко Г. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Речкіна О. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділення дитячої
пульмонології та алергології (ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН
України). (155/1)
Байрамов Елшад Муборисович, лікар-хірург серцевосудинний відділення реконструктивної кардіохірургії ДУ
«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології
та кардіохірургії МОЗ України»: «Тотальне кавопульмональне сполучення в хірургічному лікуванні вроджених
вад серця з єдиним шлуночком» (14.01.04 – серцевосудинна хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел.
(044) 275-43-22). Науковий керівник – Ємець І. М., доктор
мед. наук, професор, директор (ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України»). Опоненти: Лекан Р. Л., доктор мед. наук, професор кафедри дитячої хірургії (Одеський національний
медичний університет МОЗ України); Труба Я. П., кандидат мед. наук, завідувач відділення хірургії вроджених
вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку (ДУ
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені
М. М. Амосова НАМН України»). (157/1)
Матвійків Назар Ігорович, асистент кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет»: «Оптимізація програми діагностики та лікування
фонових захворювань шийки матки у жінок з доброякісними пухлинами яєчників» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342)
53-32-95). Науковий керівник – Макарчук О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та
гінекології ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Гнатко О. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (ВНЗ
«Національний медичний університет імені О. О. Богомольця» МОЗ України); Бойчук А. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
МОЗ України). (158/1)
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Литвин Наталія Василівна, аспірант кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України: «Діагностика та профілактика відшарування
хоріона у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342)
53-32-95). Науковий керівник – Геник Н. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України).
Опоненти: Юзько О. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства та гінекології (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України); Гнатко О. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (ВНЗ
«Національний медичний університет О. О. Богомольця»
МОЗ України). (159/1)
Кравцова Вікторія Ігорівна, асистент кафедри терапії,
нефрології та загальної практики – сімейної медицини
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ
України: «Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок під впливом
терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової
системи» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Більченко О. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Риндіна Н. Г., доктор мед. наук,
доцент, професор кафедри внутрішньої медицини № 2,
клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Катеренчук І. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (177/1)
Чернацька Ольга Миколаївна, аспірант кафедри
сімейної медицини Сумського державного університету
МОН України: «Ендотеліальні, структурно-функціональні
та імунозапальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу
та їх корекція» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4;
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Деміхова Н. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри сімейної медицини
(Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач
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кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
України); Оспанова Т. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2
та медсестринства (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (184/1)
Лопіна Наталія Андріївна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностики та
лікування ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий
діабет 2 типу на підставі оцінки ролі фракталкіну та асиметричного диметиларгініну в прогресуванні судинного
ураження» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4;
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Журавльова Л. B.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри кардіології та
функціональної діагностики (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Колесникова О. В.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). (185/1)
Кузнєцова Анастасія Анатоліївна, асистент кафедри
інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностики
та корекції порушень еритропоезу ВІЛ-інфікованих осіб»
(14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада Д 64.609.05 у
Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ
України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 71179-75). Науковий керівник – Юрко К. В., доктор мед. наук,
професор кафедри інфекційних хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ніколаєва Л. Г., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Пришляк О. Я., доктор мед. наук, професор, заслужений
лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб та
епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»). (186/1)
Асоян Ірина Миколаївна, асистент кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Оптимізація діагностики та
лікування хронічної серцевої недостатності, асоційованої
з цукровим діабетом 2-го типу, на підставі визначення
впливу запальних механізмів на розвиток дисинхронії серця» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Більченко О. В.,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії,
нефрології та загальної практики – сімейної медицини
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Пасієшвілі Л. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України);
Серік С. А., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу атеросклерозу та ішемічної
хвороби серця (ДУ «Національний інститут терапії імені
Л. T. Малої НАМН України»). (187/1)
Казека Віталій Григорович, асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»: «Оптимізація антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих людей, які вживають
ін’єкційні наркотики, агоністами опіоїдів» (14.01.13 –
інфекційні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник –
Живиця Д. Г., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри
інфекційних хвороб (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: Андрейчин М. А., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Малий В. П., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). (231/1)
Мочульська Оксана Миколаївна, асистент кафедри
дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні
проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на
атопічний дерматит» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д
58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Федорців О. Є., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри дитячих хвороб з дитячою
хірургією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Сорокман Т. В., доктор мед. наук, професор, декан
медичного факультету № 4, професор кафедри педіатрії
та медичної генетики (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України); Синоверська О. Б.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих
хвороб післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»).
(233/1)
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Мелліна Вікторія Борисівна, лікар-офтальмолог Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр
мікрохірургії ока» МОЗ України: «Ефективність лікування
дисбінокулярної амбліопії при співдружній косоокості за
допомогою призмових окулярів» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56,
408-05-36). Науковий керівник – Риков С. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України); Бойчук І. М., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник лабораторії розладів бінокулярного зору (ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (242/1)
Мургіна Марина Миколаївна, асистент кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-діагностичні особливості перебігу сепсису у дітей» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Пипа Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри педіатрії ФПО (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). Опоненти: Колоскова О. К., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України); Шунько Є. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неонатології (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (243/1)
Одарчук Ірина Володимирівна, асистент кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-патогенетичні особливості пієлонефриту на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку» (14.01.10 – педіатрія).
Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Токарчук Н. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри педіатрії № 1 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
Опоненти: Банадига Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Сорокман Т. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії та медичної генетики (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). (244/1)
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Бабійчук Людмила Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу кріоконсервування систем
репродукції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Вплив кріоконсервованої кордової
крові на структурно-функціональний стан серцевосудинної системи у тварин із експериментальною
гіпертензією» (14.01.35 – кріомедицина). Спецрада Д
64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23;
тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Коваль С. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділення артеріальної гіпертензії (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: Шепітько В. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Сосін І. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри наркології
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). (245/1)
Чемич Оксана Миколаївна, аспірант кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Медичного інституту
Сумського державного університету МОН України: «Клініко-епідеміологічні та мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестинальної форми сальмонельозу, удосконалення діагностики та лікування» (14.01.13 – інфекційні
хвороби). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ
України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432)
57-03-60). Науковий керівник – Мороз Л. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з
курсом епідеміології (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти:
Рябоконь О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри інфекційних хвороб (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України); Юрко К. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри інфекційних
хвороб (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (246/1)
Сухоставець Наталія Петрівна, лікар акушер-гінеколог
КЗ «Обласний клінічний перинатальний центр» Сумської
облради: «Оптимізація діагностики та тактики ведення
вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 20549-82). Науковий керівник – Бойко В. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології
(Медичний інститут Сумського державного університету
МОН України). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Лещева Т. В., док160

тор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства,
гінекології і педіатрії (Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини). (247/1)
Стахорна Юлія Сергіївна, лікар акушер-гінеколог Сумського міського клінічного пологового будинку: «Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими
аномаліями розвитку матки» (14.01.01 – акушерство та
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
205-49-82). Науковий керівник – Бойко В. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Лещева Т. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства,
гінекології і педіатрії (Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини). (248/1)
Леміш Наталія Юріївна, асистент кафедри акушерства та гінекології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Прогнозування
гестаційного діабету та профілактика акушерських та
перинатальних ускладнень у вагітних на тлі природної
йодної недостатності» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 20549-82). Науковий керівник – Міцода P. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри охорони материнства та дитинства ФПОДП (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Романенко T. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
акушерства та гінекології № 1 (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Товстановська В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (249/1)
Свіжак Вероніка Костянтинівна, аспірант кафедри
мікробіології та вірусології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України: «Антимікробна
активність та перспективи використання в медицині нових
5-карбофункціоналізованих імідазолів» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 05.600.05 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Дейнека С. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології
та вірусології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). Опоненти: Виноград Н. О., доктор мед.
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наук, професор, завідувач кафедри епідеміології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Бобир В. В., кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології
та імунології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (281/1)
Лизогуб Ксенія Ігорівна, молодший науковий співробітник відділу кісткової онкології ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН
України»: «Корекція гемодинаміки при розширених оперативних втручаннях в онкоортопедії» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.600.02
у Харківському національному медичному університеті
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057)
707-73-27). Науковий керівник – Курсов С. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф та військової медицини
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). Опоненти: Хижняк А. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивной терапії (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Крутько Є. М., доктор мед. наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»). (282/1)
Кошак Юрій Феодосійович, лікар-хірург торакальний
фтизіо-хірургічного відділення Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру: «Діагностика та
хірургічне лікування хворих з поєднаними формами туберкульозу та раку легень» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий керівник – Савенков Ю. Ф., доктор мед. наук, завідувач легенево-хірургічного відділення (Дніпропетровське обласне клінічне
лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія»).
Опоненти: Калабуха І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення торакальної хірургії (ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського
НАМН України»); Висоцький А. Г., доктор мед. наук, професор, лікар хірург-онколог науково-дослідного відділення пухлин органів грудної порожнини (ДУ «Національний
інститут раку» МОЗ України). (283/1)
Солоха Ніна Валеріївна, асистент кафедри гігієни
та екології № 2 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики впливу нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників»
(14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д
26.003.01 у Національному медичному університеті імені
О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. 234-13-91). Науковий керівник – ЯворовСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ський О. П., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).
Опоненти: Луговський С. П., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів і гігієни праці у
зварювальному виробництві (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»); Бабій В. Ф., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гігієнічної безпеки наноматеріалів (ДУ «Інститут
громадського здоров’я НАМН України»). (365/1)
Руда Тетяна Володимирівна, асистент кафедри гігієни та екології № 3 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Гігієнічна оцінка та регламентування сучасних хімічних засобів захисту олійних культур»
(14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д
26.003.01 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.
Шевченка, 13; тел. 234-13-91). Науковий керівник – Коршун М. М., доктор мед. наук, професор кафедри гігієни
та екології № 3 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Станкевич В. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені
О. М. Марзєєва НАМН України»); Білецька Е. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
(366/1)
Васильєв Леонід Леонідович, керівник групи клінічної топометрії ДУ «Інститут медичної радіології імені
С. П. Григор’єва НАМН України»: «Топометричний супровід при прецизійній променевій терапії раку легені»
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія).
Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул.
Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник –
Старенький В. П., доктор мед. наук, завідувач відділення
променевої терапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені
С. П. Григор’єва НАМН України»). Опоненти: Мечев Д. С.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри радіології (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Ковальов О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»). (376/1)
Смецков Дмитро Олексійович, лікар-хірург хірургічного відділення, завідувач операційного блоку КЗОЗ «ОКЛ –
ЦЕМД та МК»: «Комплексні методи хірургічного лікування
перфоративної пілородуоденальної виразки з використанням мініінвазивних технологій» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків,
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вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Велігоцький М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, директор (ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»),
завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Березницький Я. С.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії (Дніпропетровська медична академія МОЗ України).
(377/1)
Сташевська Наталія Вадимівна, лікар-нефролог
відділення нефрології, діалізу та ІТ-забезпечення ДУ
«Інститут нефрології НАМН України»: «Гіпероксалурія у
хворих на пієлонефрит: механізми формування та лікування» (14.01.37 – нефрологія). Спецрада Д 26.565.01 у
ДУ «Інститут нефрології НАМН України» (04050, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 17-в; тел. (044) 455-93-77). Науковий
керівник – Степанова Н. М., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу нефрології та діалізу (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»). Опоненти:
Зуб Л. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
внутрішньої медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України); Сагалєвич А. І., доктор
мед. наук, доцент кафедри урології (Національна медична
академія післядиплонмої освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (381/1)
Ліснянська Наталія Василівна, завідувач медичного відділення Чернівецького медичного коледжу ДВНЗУ
«Буковинський державний медичний університет МОЗ
України»: «Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку хронічного ентероколіту на фоні стрептозотоцинового діабету в експерименті» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69).
Науковий керівник – Марущак М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної
діагностики (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Новікова С. М., доктор мед. наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії цитології (ДУ
«Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН
України»); Загайко А. Л., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України). (385/1)
Ткачук Олена Юріївна, лікар-спеціаліст відділення
ендокринології КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»:
«Урогенітальна форма діабетичної автономної нейропатії у жінок з цукровим діабетом: особливості діагностики і лікування» (14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д
64.564.01 у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
імені В. Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий
керівник – Кравчун Н. О., доктор мед. наук, професор,
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заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). Опоненти: Паньків В. І., доктор мед.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його
ускладнень (Український НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України); Бобирьова Л. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології з дитячими інфекційними
хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (386/1)
Мірошніченко Юрій Іванович, лікар-хірург КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня»: «Удосконалення хірургічного лікування постраждалих з травмами органів малого
тазу та заочеревинного простору, що супроводжуються
масивною крововтратою» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4;
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії
імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри
хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кононенко М. Г., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії та онкології (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України); Комарчук В. В., доктор мед. наук,
доцент, доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). (387/1)
Гоні Сімеха-Аліна Тахірівна, асистент кафедри хірургії № 2 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація хірургічного лікування
місцевих променевих пошкоджень покривних тканин»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27).
Науковий керівник – Красносельский М. В., доктор мед.
наук, директор (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України, професор кафедри
хірургії № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Тамм Т. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України); Подпрятов С. Є., доктор мед. наук, керівник Київського міського центру електрозварювальної хірургії та
новітніх хірургічних технологій (Київська міська лікарня
№ 1). (441/1)
Петрук Дмитро Володимирович, лікар-хірург хірургічного відділення № 1 Кам’янець-Подільської міської лікарні
№ 1: «Застосування сучасних неінвазивних та малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні ушкоджень
підшлункової залози при політравмі» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Підмурняк О. О., доктор мед.
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наук, завідувач хірургічного відділення (Хмельницька
обласна лікарня). Опоненти: Трутяк I. P., завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних
станів (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України); Шейко В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (445/1)
Козявкіна Наталія Володимирівна, асистент кафедри
фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів мінеральної
води Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)»
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Гоженко О. А., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри фізичної реабілітації та
здоров’я людини (Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»). Опоненти: Роговий Ю. Є.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Клименко М. О., доктор
мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
роботи та питань розвитку, професор кафедри фізичної
та медичної реабілітації (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили). (447/1)
Козявкіна Ольга Володимирівна, асистент кафедри
медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх
ендокринний, метаболічний і імунний супровід (експериментально-клінічне дослідження)» (14.03.04 – патологічна
фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;
тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Гоженко О. А.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини
(Міжнародний технологічний університет «Миколаївська
політехніка»). Опоненти: Савицький І. В., доктор мед. наук,
доцент, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Левицька С. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії та оториноларингології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (448/1)
Кізіна Ірина Євгеніївна, асистент кафедри шкірних та
венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-епідеміологічні особливості хворих на оніхомікоз на
Поділлі та удосконалення їх лікування з урахуванням розладів мікроциркуляції шкіри» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків,
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вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий
керівник – Літус О. І., доктор мед. наук, доцент, завідувач
кафедри дерматовенерології (Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Волкославська В. М., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу науково-аналітичної роботи в дерматології та венерології (ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМН України»); Савоськіна В. О., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (449/1)
Ткачук Юрій Любомирович, асистент кафедри неврології та нейрохірургії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової системи
при експериментальному цукровому діабеті та його
корекції» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д
20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95).
Науковий керівник – Жураківська О. Я., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Черкасов В. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Єрошенко Г. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (450/1)
Говда Ростислав Васильович, асистент кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»: «Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при
адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного
ексикозу залежно від типів автономної нервової системи»
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 у
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник –
Федонюк Я. І., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України. Опоненти: Сікора В. З., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини
(Сумський державний університет МОН України); Кривецький В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
анатомії людини імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).
(451/1)
Круглікова Ірина Вадимівна, лікар-нефролог нефрологічного відділення Київської міської дитячої лікарні № 7:
«Перебіг хронічного гломерулонефриту у дітей з герпесвірусною інфекцією» (14.01.37 – нефрологія). Спецрада
Д 26.565.01 у ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
(04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 17-в; тел. (044) 45593-77). Науковий керівник – Багдасарова І. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу дитячої нефрології (ДУ
«Інститут нефрології НАМН України»). Опоненти: Май163
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данник В. Г., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, завідувач кафедри педіатрії № 4 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Мойсеєнко В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (468/1)
Ільченко Анастасія Борисівна, лікар-анестезіолог КУ
«Обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського»
Житомирської облради, заочний аспірант кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
МОЗ України: «Ефективність кларитроміцину в комплексній фармакотерапії госпітальної пневмонії на тлі важкої
черепно-мозкової травми» (14.01.28 – клінічна фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному
медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса,
Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий
керівник – Яковлева О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Антоненко П. Б.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної
та клінічної фармакології (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Хайтович М. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології
та клінічної фармації (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (548/1)
Богданов Олексій Володимирович, лікар-стоматолог
ПП «Богданов та К», м. Харків: «Роль компонентів системи
оксиду азоту у патогенезі ушкодження пародонта щурів
за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патофізіології (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Шевченко О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна (Харківський національний медичний університет МОЗ України);
Березнякова А. І., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри патологічної фізіології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). (555/1)
Довбня Юлія Миколаївна, лікар-офтальмолог консультативної поліклініки та офтальмологічного відділення
Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського: «Топографоанатомічна та морфо-функціональна характеристика залоз слизової оболонки лобової пазухи людини» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д
64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4;
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Проніна О. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опонен164

ти: Вовк О. Ю., доктор мед. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри анатомії людини (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Макар Б. Г., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини
імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). (556/1)
Слободяник Наталія Миколаївна, викладач кафедри біологічної та біоорганічної хімії ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Патогенетичне обґрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин»
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 64.600.03
у Харківському національному медичному університеті
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057)
707-73-27). Науковий керівник – Непорада К. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Кононенко Н. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України); Тюпка Т. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри клінічної лабораторної діагностики
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). (557/1)
Чапля Микола Миколайович, асистент кафедри урології Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького МОЗ України: «Особливості прогнозування та алгоритм лікування ускладнень черезшкірної нефролітотрипсії у хворих на нефролітіаз» (14.01.06 –
урологія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології
НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а;
тел. 486-67-31). Науковий керівник – Боржієвський А. Ц.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри урології (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Черненко В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
сечокам’яної хвороби (ДУ «Інститут урології НАМН України»); Федорук О. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії та урології (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет МОЗ України»). (558/1)
Плегуца Олександр Іларійович, старший науковий
співробітник відділу ендокринної та метаболічної хірургії
ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»: «Лапароскопічна рукавна резекція шлунка в лікуванні хворих на ожиріння» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
26.561.01 у ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України (03680,
м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30; тел. (044) 454-2050). Науковий керівник – Тодуров І. М., доктор мед. наук,
професор, директор (ДНУ «Центр інноваційних медичних
технологій НАН України»). Опоненти: Березницький Я. С.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії та хірургії інтернів (Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України); Іоффе О. Ю.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (564/1)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18
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Сурова Катерина Іллівна, лікар-офтальмолог КУ
«Міська клінічна лікарня № 11», поліклінічне відділення:
«Ефективність лікування хворих на міопію залежно від
стану антиоксидантної системи» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб
і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»
(65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. (048)
729-84-62). Науковий керівник – Бойчук І. М., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник лабораторії розладу бінокулярного зору (ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти: Завгородня Н. Г., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології
(Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Ульянова Н. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). (565/1)
Мар’єнко Наталія Іванівна, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного
медичного університету: «Будова та індивідуальна анатомічна мінливість півкуль мозочка людини» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27).
Науковий керівник – Степаненко О. Ю., кандидат мед. наук,
доцент, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Романюк А. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії
(Медичний інститут Сумського державного університету
МОН України); Попадинець О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України). (567/1)
Грубник Наталія Павлівна, лікар-офтальмолог Українського офтальмо-травматологічного центру ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»: «Прогнозування зорових функцій при контузії
очного яблука з урахуванням мікроструктурних змін сітчастої та судинної оболонок (клініко-експериментальне
дослідження)» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д
41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса,
Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – Красновид Т. А., доктор мед. наук, керівник відділу посттравматичної патології ока (ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»). Опоненти: Ульянова Н. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет МОЗ України);
Петренко О. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (571/1)
Пасічнюк Ірина Петрівна, асистент кафедри педіатрії
№ 1 Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького: «Вплив нутритивного забезпечення та харчової поведінки на фізичний розвиток шкоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

лярів у міській та сільській місцевостях» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у Львівському національному
медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032)
275- 76-32). Науковий керівник – Няньковський С. Л.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
№ 1 (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Юрцева А. П.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої
хірургії та пропедевтики педіатрії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України);
Марушко Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії післядипломної освіти (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (572/1)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Комісаренко Микола Андрійович, аспірант з відривом
від виробництва кафедри фармакогнозії Національного
фармацевтичного університету МОЗ України: «Фітохімічне вивчення листя брусниці звичайної та створення на їх
основі нових лікарських засобів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81),).
Науковий керівник – Кошовий О. М., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Грицик А. Р., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармації (Івано-Франківський національний
медичний університет МОЗ України); Дармограй Р. Є., кандидат фарм. наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (369/1)
Кроленко Костянтин Юрійович, аспірант з відривом від
виробництва кафедри лікарської та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету: «Синтез,
властивості та фармакологічна активність дво- та триланкових ансамблів гетероциклів та спіросистем з піперидиновим та піролідиновим фрагментами» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ
України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 70635-81). Науковий керівник – Журавель І. О., доктор хім.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти:
Демченко А. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»); Вельчинська О. В., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (370/1)
Осьмачко Аліна Петрівна, аспірант з відривом від
виробництва кафедри фармакогнозії Національного
фармацевтичного університету МОЗ України: «Фітохімічне дослідження вероніки довголистої та вероніки
широколистої, екстрактів на їх основі та їх стандартиза165

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ція» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному
університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Ковальова А. М., доктор фарм. наук, професор кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Коновалова О. Ю., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та
фармакогнозії (ПВНЗ «Київський медичний університет
Української асоціації народної медицини» МОЗ України);
Дармограй Р. Є., кандидат фарм. наук, доцент, завідувач
кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський національний медичний університет МОЗ України). (371/1)
Упир Тарас Володимирович, аспірант з відривом від
виробництва кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Фітохімічне
вивчення пагонів багна звичайного (Ledum palustre) та
екстрактів на їх основі» (15.00.02 – фармацевтична хімія
та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий
керівник – Кошовий О. М., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Коновалова О. Ю., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії (ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини» МОЗ України); Дармограй Р. Є., кандидат
фарм. наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії і
ботаніки (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). (372/1)
Гой Андрій Михайлович, технічний директор ПАТ
«Фармак», м. Київ: «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва парентеральних
лікарських засобів на засадах проектного менеджменту»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-3581). Науковий керівник – Борщевська М. І., доктор фарм.
наук, професор, керівник департаменту з біотехнологій
(ПАТ «Фармак»). Опоненти: Гладух Є. В., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації
(Національний фармацевтичноий університет); Краснопольський Ю. М., доктор фарм. наук, професор кафедри
біотехнології, біофізики і аналітичної хімії (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (375/1)
Німенко Ганна Романівна, асистент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Розробка і стандартизація таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном» (15.00.03 –
стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник –
Кучеренко Л. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач
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кафедри фармацевтичної хімії (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Мерзлікін С. І., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри
лікарської та аналітичної токсикології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Назарова О. С.,
кандидат фарм. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії аналізу, якості та стандартизації лікарських препаратів (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» МОЗ України). (560/1)
Шостак Любов Геннадіївна, в. о. декана медико-фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету: «Фармаконостичне вивчення первоцвіту весняного (Primula veris L.) та перспективи його використання
в медичній практиці» (15.00.02 – фармацевтична хімія
та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий
керівник – Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Рожковський Я. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (561/1)
Севрюков Олександр Вікторович, завідувач аптеки № 56 ТОВ «ДАНУНЦ»: «Пошук нових антигіпоксантів
серед похідних 5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3-d]піримідину та
вивчення їх фармакодинаміки» (14.03.05 – фармакологія).
Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному
університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Волковой В. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
патологічної фізіології (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України). Опоненти: Дев’яткіна Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією
та алергологією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України»); Гордієнко А. Д., доктор
фарм. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри фармакології і токсикології (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України). (562/1)
Шаріфов Хуршед Шералійович, асистент кафедри
фармації медико-фармацевтичного факультету Таджицького національного університету, м. Душанбе, Республіка
Таджикистан: «Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з листя персика звичайного» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у
Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 70635-81). Науковий керівник – Зайченко Г. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри фармакології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Подплетня О. А., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
фармації (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»); Рожковський Я. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). (563/1)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Степанова Наталія Олександрівна, асистент кафедри
фізіології, біохімії та мікробіології Одеського державного аграрного університету: «Цестодози курей півдня
України (поширення, патогенез, діагностика та лікування)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03 у
Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032)
275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Богач М. В.,
доктор вет. наук, професор, директор (Одеська дослідна
станція ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»). Опоненти: Сорока Н. М., доктор вет.
наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, професор, завідувач
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська державна аграрна академія). (469/1)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Куркова Ірина Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу музичних фондів Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського: «Взаємодія композиторського та виконавського стилів у процесі культуротворчої
комунікації С. Рахманінова та В. Горовиця: звукозапис як
осередок творчого діалогу» (26.00.01 – теорія та історія
культури – мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02
у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ,
вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий
керівник – Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії культури (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Міністерства культури України). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор
з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та
музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України);
Мазуркевич О. П., кандидат культурології, доцент кафедри
соціальних технологій (Вінницький інститут Університету
«Україна» МОН України). (84/1)
Пахомова Євгенія Геннадіївна, викладач вокалу дитячої школи мистецтв імені Степана Турчака, м. Київ: «Синестезійні аспекти композиторського мислення Лесі Дичко
(на прикладі хорових опер «Золотослов» та «Різдвяне
дійство»)» (26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 у Національній
музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник –
Рожок В. І., доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, академік НАМ України, ректор (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
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Міністерства культури України). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор
з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та
музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України);
Яковлев О. В., доктор культурології, доцент, професор
кафедри естрадного виконавства (Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури
України). (85/1)
Різаєва Ганна Євгенівна, старший лаборант кафедри
історії світової музики Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського: «Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності» (17.00.03 –
музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній
музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий
керівник – Гнатів Т. Ф., кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії світової музики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Міністерства культури України). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор
з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та
музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України);
Невінчана Т. С., кандидат мистецтвознавства, відповідальний секретар правління (Національна спілка композиторів
України). (199/1)
Ма Сінсін, викладач кафедри фортепіано Сіньхайської консерваторії, м. Гуанчжоу, КНР: «Текстологічні
засади виконавської інтерпретації у фортепіанній творчості (від стилістичного змісту до семантичної типології)»
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в
Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса, вул.
Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел. /факс 726-78-76).
Науковий керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та
музичної етнографії, проректор з наукової роботи (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової).
Опоненти: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
Потоцька О. В., кандидат мистецтвознавства, викладач
кафедри виконавського мистецтва, директор (Музичне училище Дніпропетровської музичної академії імені
Михайла Глінки Міністерства культури України). (379/1)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Канюка Світлана Іванівна, тимчасово не працює:
«Формування толерантності жінок різного віку як умови
їх психологічної готовності до майбутнього материнства»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д
26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Строяновська О. В., кандидат психол. наук, доцент, професор
кафедри психології (Національний педагогічний універ167
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ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Чепелєва Н. В.,
доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України); Горянська А. М.,
кандидат психол. наук, доцент кафедри психології (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (17/1)
Ушакова Катерина Юріївна, викладач основ загальної
і медичної психології Чернівецького медичного коледжу
Буковинського державного медичного університету: «Психологічні чинники становлення професійної «Я-концепції»
у студентів медичних коледжів» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Співак Л. М., доктор психол. наук,
доцент, доцент кафедри теоретичної та консультативної
психології (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Павелків Р. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний
університет); Сущенко Т. С., кандидат психол. наук, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії
(Бердянський державний педагогічний університет). (18/1)
Борейчук Ірина Олегівна, викладач кафедри загальної
психології та психодіагностики Рівненського державного
гуманітарного університету: «Психологічні особливості
проявів ксенофобії у студентів» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13;
тел. 72-01-26). Науковий керівник – Ставицький О. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри біології
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука). Опоненти: Данилюк І. В.,
доктор психол. наук, професор, декан факультету психології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Федотова Т. В., кандидат психол. наук, доцент,
доцент кафедри загальної та соціальної психології і соціології (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). (374/1)
Петрик Оксана Володимирівна, бібліотекар відділу
комплектування документів бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
«Довіра у структурі соціального інтелекту журналістів»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології і соціології (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Савченко О. В., доктор психол.
наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»); Карпенко Є. В., кандидат психол.
наук, доцент кафедри психології (Львівський державний
університет внутрішніх справ). (378/1)
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Рафіков Олександр Римович, практичний психолог
Київської міської психоневрологічної лікарні № 2: «Соціальний оптимізм як складова організаційної культури
сучасного університету» (19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). Спецрада К 26.130.02
у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03131,
м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий керівник – Петрунько О. В., доктор психол. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології
(ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»). Опоненти:
Бондарчук О. І., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології управління (ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»); Шулдик А. В., кандидат психол.
наук, старший викладач кафедри психології (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
(424/1)
Смирнова Олена Олександрівна, тимчасово не працює:
«Соціально-психологічні умови розвитку комунікативної
компетентності студентів у полікультурному освітньому
просторі вищого навчального закладу» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному
університеті імені Володимира Даля МОН України (93406,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452)
4-03-42). Науковий керівник – Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).
Опоненти: Борисюк А. С., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психології та філософії (Буковинський
державний медичний університет МОЗ України); Карамушка Т. В., кандидат психол. наук, асистент кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). (466/1)
Чуловський Вадим Едуардович, викладач психології
Центру дистанційного навчання «Чернівецький інститут»
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України: «Вплив інтраперсональних конфліктів на формування соціальної компетентності особистості
в юнацькому віці» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Онуфрієва Л. А., кандидат психол. наук, доцент,
завідувач кафедри загальної та практичної психології
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка МОН України). Опоненти: Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Боярин Л. В., кандидат
психол. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та
теорії управління освітою (Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області МОН України). (467/1)
Базиленко Анастасія Костянтинівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Психологічні чинники формування соціальної активності
студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2;
тел. 288-33-20). Науковий керівник – Бондарчук О. І., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології управління (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України). Опоненти: Шевченко Н. Ф., доктор психол.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Запорізький національний університет МОН України);
Саврасова-Вьюн Т. О., кандидат психол. наук, заступник
директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи (Інститут фізіології Київського університету
імені Бориса Грінченка). (540/1)
Чемісова Тетяна Сергіївна, тимчасово не працює:
«Психологічні умови розвитку творчої компетентності
вчителя у процесі професійного становлення» (19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 26.453.02
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України
(01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Яланська С. П., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної
психології (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України). Опоненти:
Карпенко З. С., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри загальної, вікової та практичної психології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України); Зазімко О. В., кандидат психол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник лабораторії когнітивної психології (Інститут
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (541/1)
Щербина Інна Євгенівна, науковий співробітник НДЛ
екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України: «Прогнозування
психологічної сумісності фахівців первинного тактичного
пожежно-рятувального підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» (19.00.09 – психологія
діяльності в особливих умовах). Спецрада К 64.707.02
у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська,
94; тел. 707-34-20). Науковий керівник – Андреєва Т. Ю.,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник
НДЛ екстремальної та кризової психології (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти:
Сафін О. Д., доктор психол. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини); Снісаренко А. Г., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри техніки та засобів цивільного
захисту (Черкаський інститут пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України). (582/1)
Малик Ярослава Костянтинівна, старший викладач
кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури: «Психологічні особливості продуктивності когнітивних функцій у боксерів»
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(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).
Спецрада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. 707-34-20). Науковий керівник – Гант О. Є., кандидат психол. наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки та психології (Харківська державна
академія фізичної культури). Опоненти: Кузнєцов М. А.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри практичної психології (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди); Шаріпова Д. С., кандидат психол. наук, доцент кафедри спеціальної та фізичної
підготовки (Черкаський інститут пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України). (581/1)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Баннікова Катерина Борисівна, аспірант кафедри соціології Харківського гуманітарного університету «Народна
українська академія»: «Організаційна культура як фактор
управління людськими ресурсами міжнародних компаній»
(22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада
Д 64.051.15 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-05). Науковий керівник – Михайльова К. Г., доктор соціол. наук, професор,
професор кафедри соціології (Харківський гуманітарний
університет «Народна українська академія»). Опоненти:
Полторак В. А., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи (Класичний
приватний університет); Болотова В. О., кандидат соціол.
наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (322/1)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович, помічник
директора зі зв’язків з громадськістю Дочірнього підприємства «Дніпро-напівпровідники» Командитного товариства «ПП «В.А.Т. Компанія «Дніпро» і Компанія»: «Інституціональні форми морально-політичної відповідальності»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
26.001.41 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Малкіна Г. М., доктор політ. наук, доцент, професор
кафедри політичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Зеленько Г. І.,
доктор політ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України); Явір В. А., кандидат політ.
наук, науковий співробітник відділу правових проблем
політології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (5/1)
Гриньків Марія Володимирівна, помічник проректора
з науково-педагогічної роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Вплив релігійних
організацій на політичний процес в Україні» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада 26.001.41 у
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Ткач О. І.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Горбатенко В. П., доктор політ. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Латигіна Н. А., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри філософських
та соціальних наук (Київський національний торговельноекономічний університет). (101/1)
Прядко Тетяна Петрівна, викладач кафедри політології
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Популізм як
ризик демократичного розвитку і засіб політичної мобілізації електорату» (23.00.03 – політична культура та ідеологія). Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Горбатенко І. А., кандидат політ. наук, доцент,
доцент кафедри політичних наук (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Погорєлова А. І., доктор політ. наук, доцент, науковий
консультант (Інститут законодавства Верховної Ради України); Бульбенюк С. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент
кафедри політології та національної безпеки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (255/1)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Шутєєв Вячеслав Вадимович, старший викладач
кафедри легкої атлетики Харківської державної академії
фізичної культури: «Вплив занять спортом на особистісні
якості спортсменів» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01 у Харківській державній
академії фізичної культури МОН України (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). Науковий керівник – Сутула В. О., доктор пед. наук, професор
кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики
(Харківська державна академія фізичної культури). Опоненти: Кутек Т. Б., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і
спорту (Житомирський державний університет імені Івана
Франка); Приходько В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки
(Придніпровська державна академія фізичної культури і
спорту). (222/1)
Абдулвахід Длшад Ніхад, тимчасово не працює: «Організаційно-педагогічні основи відбору дітей для занять
спортивною гімнастикою в Автономній Республіці Курдистан» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт).
Спецрада К 64.862.01 у Харківській державній академії
фізичної культури МОН України (61058, м. Харків, вул.
Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). Науковий керівник – Друзь В. А., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри легкої атлетики (Харківська державна академія
фізичної культури). Опоненти: Козіна Ж. Л., доктор наук
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з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Батєєва Н. П., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри сучасної та
бальної хореографії (Київський національний університет
культури і мистецтв). (223/1)
Русанов Андрій Петрович, інструктор ЛФК ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»: «Фізична
реабілітація хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба при артроскопічних
оперативних втручаннях» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52).
Науковий керівник – Рой І. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу реабілітації (ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України»). Опоненти: Андрійчук О. Я.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Самохін А. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). (225/1)
Чередніченко Павло Павлович, викладач кафедри
фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України: «Фізична реабілітація
хлопчиків старшого дошкільного віку з плоскостопістю
в умовах спортивно-ігрового центру» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України МОН
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044)
287-54-52). Науковий керівник – Жарова І. О., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри
фізичної реабілітації (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Андрійчук О. Я.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Афанасьєв С. М., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Придніпровська державна академія фізичної
культури і спорту). (226/1)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Денисюк Олександр Васильович, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту ННЦ Національного університету
цивільного захисту України: «Механізми державного регулювання забезпечення економічної безпеки (на прикладі
фінансового сектору України)» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
керівник – Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор, начальник навчально-наукового виробничого центру (Національний університет цивільного
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
захисту України). Опоненти: Алейнікова О. В., доктор наук
з держ. управління, професор, директор ННІ менеджменту та психології (ДВНЗ «Університет менеджменту» НАПН
України); Пивоваров К. В., доктор наук з держ. управління,
професор кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом). (82/1)

і адміністрування (Харківська державна академія культури
Міністерства культури України); Івашків Ю. Д., кандидат
наук з держ. управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та природознавчих наук (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського МОН України). (107/1)

Івашина Людмила Петрівна, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Механізми державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91).
Науковий керівник – Луценко С. М., кандидат наук з держ.
управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та
менеджменту (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: Латинін М. А., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
економічної політики та менеджменту (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Білотіл О. М., кандидат наук з держ. управління,
начальник (Навчальний центр оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України). (105/1)

Бабічев Анатолій Валерійович, заступник голови Харківської облдержадміністрації – керівник апарату: «Державне управління змінами в системі вищої освіти України»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (61001, м. Харків,
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий
керівник – Карамишев Д. В., доктор наук з держ. управління, професор, перший заступник директора (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Сиченко В. В., доктор наук з держ.
управління, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет); Пшенична Л. В., кандидат наук з держ. управління,
доцент, перший проректор (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (206/1)

Хмирова Анастасія Олегівна, ад’юнкт Національного
університету цивільного захисту України ДСНС України:
«Державне управління реалізації виховного процесу у
вищих навчальних закладах України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у
Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Садковий В. П.,
доктор наук з держ. управління, професор, ректор (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). Опоненти: Сиченко В. В., доктор наук з держ.
управління, доцент, заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри менеджменту та публічного управління (Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет МОН України); Поступна О. В., кандидат наук
з держ. управління, доцент, доцент кафедри соціальної і
гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (106/1)

Дармостук Денис Георгійович, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та туризму Харківського
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету: «Державне регулювання розвитку зеленого туризму в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (61001, м. Харків,
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий
керівник – Кузнецов А. О., кандидат наук з держ. управління, доцент, начальник управління координації наукових
досліджень та інформаційно-аналітичної роботи (Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Степанов В. Ю., доктор наук з
держ. управління, професор, декан факультету управління
та бізнесу (Харківська державна академія культури Міністерства культури України); Парамонов А. О., кандидат наук
з держ. управління, радник директора (ДП «Харківський
регіональний НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації»). (207/1)

Митник Алєся Анатоліївна, старший викладач кафедри
галузевих юридичних наук Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського: «Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник –
Труш О. О., кандидат наук з держ. управління, професор,
заступник директора департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Опоненти: Дєгтяр А. О., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту
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Пахнін Микола Леонідович, аспірант Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: «Взаємодія засобів масової комунікації з
органами публічного управління як чинник державотворення в Україні» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
732-30-42). Науковий керівник – Крюков О. І., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту
(Національний університет цивільного захисту України).
Опоненти: Бульба В. Г., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України); Салієнко О. О., кандидат наук
з держ. управління, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Національна академія Національної гвардії
України). (208/1)

Балабаєва З. В., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування (Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Кравченко С. О.,
доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського);
Сивак Т. В., кандидат наук з держ. управління, докторант
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
(Національна академія державного управління при Президентові України). (232/1)

Матюшенко Олена Іванівна, викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ:
«Удосконалення механізмів державного регулювання
природокористування на регіональному рівні» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – Надюк З. О., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління
(Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
і адміністрування (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова); Онищенко О. А., кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент
кафедри підприємництва, менеджменту організацій та
логістики (Запорізький національний університет). (220/1)

Дяченко Наталія Павлівна, пенсіонер: «Прогнозування в органах державної влади: організаційно-правовий
аспект» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного
управління при Президентові України (03680, м. Київ, вул.
Ежена Потьє, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Вировий С. І., кандидат істор. наук, доцент, доцент
кафедри публічної політики та політичної аналітики (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
і адміністрування (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова); Жук В. П.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (ННІ управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського). (289/1)

Маковій Юрій Григорович, директор ПП «Фірма КРЕЗ»:
«Механізми державного регулювання розвитку енергетичної безпеки України» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – Андрющенко К. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Майстро С. В., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту (Національний університет
цивільного захисту України ДСНС України); Круглов В. В.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри
менеджменту та публічного адміністрування (Харківський
національний університет будівництва та архітектури).
(221/1)
Нагорна Ганна Олексіївна, провідний фахівець відділу
з координації наукової роботи та докторантури Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України: «Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і
газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник –
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Криворучко Ірина Василівна, науковий співробітник
відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при
Президентові України: «Принципи здійснення адміністративних процедур органами публічної влади: теоретичні
основи визначення та застосування» (25.00.01 – теорія та
історія державного управління). Спецрада Д 26.810.01 у
Національній академії державного управління при Президентові України (03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20; тел.
(044) 481-21-51). Науковий керівник – Плахотнюк Н. Г.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри державознавства і права (Національна академія державного
управління при Президентові України). Опоненти: НовакКаляєва Л. М., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри державного управління і місцевого
самоврядування (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України); Пушкар О. В., кандидат наук з держ. управління, заступник директора з правових питань (ТОВ «Землеустрій»). (290/1)
Гладун Юрій Яремович, перший заступник начальника
департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України: «Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління
забезпеченням публічного порядку територіальними підрозділами Національної поліції України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 35.860.01 у
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул.
Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий
керівник – Ліпенцев А. В., кандидат екон. наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Сіцінська М. В., доктор наук з держ.
управління, головний науковий співробітник відділу з
координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності (Хмельницький університет
управління та права); Дзюндзюк Б. В., кандидат наук з
держ. управління, старший викладач кафедри соціальної і
гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (348/1)
Обіход Михайло Михайлович, спеціаліст сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення Служби у
справах дітей Львівської облдержадміністрації: «Державна молодіжна політика України в контексті європейського
вибору» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (79491,
м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032)
234-65-68). Науковий керівник – Панфілова Т. О., доктор
істор. наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права (Львівський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Крюков О. І., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
публічного адміністрування в сфері цивільного захисту
(Національний університет цивільного захисту України);
Канавець М. В., кандидат наук з держ. управління, директор Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу (Національне агентство України з
питань державної служби). (349/1)
Стукалін Тарас Анатолійович, начальник навчального
курсу загальновійськового факультету Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
«Еволюція теорії державного управління у сфері безпеки і
оборони» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада К 35.860.01 у Львівському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (79491,
м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032)
234-65-68). Науковий керівник – Новак-Каляєва Л. М.,
доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування
(Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Кринична І. П., доктор наук
з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України); Бучик В. С., кандидат наук з держ.
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управління, директор департаменту стратегічного розвитку (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України). (350/1)
Лотарєв Андрій Григорович, начальник управління
міжнародного співробітництва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»: «Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 38.053.03 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. 50-03-33).
Науковий керівник – Плеханов Д. О., доктор наук з держ.
управління, доцент, завідувач кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку (Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України). Опоненти: Антонов А. В., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет); Ємельянова О. М., кандидат наук з
держ. управління, старший викладач кафедри організації
та управління будівництвом (Київський національний університет будівництва і архітектури). (509/1)
Валенков Василь Євгенович, директор Миколаївської
зразкової автошколи ТСО України: «Модернізація механізмів державного управління розвитком соціальної сфери
України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 38.053.03 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. 50-03-33). Науковий керівник – Беглиця В. П., доктор наук з держ. управління, доцент, проректор з наукової роботи, професор
кафедри державної служби (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). Опоненти: Орлова Н. С., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри управління (Київський університет імені Бориса Грінченка); Карпенко Н. М., кандидат
наук з держ. управління, викладач кафедри управління та
організації діяльності у сфері цивільного захисту (Національний університет цивільного захисту України). (510/1)
Курносов Олександр Володимирович, старший викладач кафедри обліку та оподаткування Харківського ННІ
ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Удосконалення механізмів державної податкової політики в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 38.053.03 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. 50-03-33).
Науковий керівник – Ємельянов В. М., доктор наук з
держ. управління, професор, директор Інституту державного управління (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). Опоненти:
Драган І. О., доктор наук з держ. управління, старший
науковий співробітник, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
(Житомирський державний технологічний університет);
Поколодна О. В., кандидат наук з держ. управління, док173
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торант (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). (511/1)
Шако В’ячеслав Сергійович, директор ДП «Лисянське лісове господарство», старший викладач кафедри
публічного адміністрування ННІ міжнародних відносин і
соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом (за сумісництвом): «Удосконалення механізмів
організації державного управління екологічною політикою
на регіональному рівні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник –
Андрієнко М. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
начальник НДЦ заходів цивільного захисту (Український
науково-дослідний інститут цивільного захисту). Опоненти: Майстро С. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері
цивільного захисту, професор кафедри економічної політики та менеджменту (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України); Драган І. О., доктор
наук з держ. управління, професор кафедри менеджменту
і маркетингу (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (518/1)
Полулях Руслан Анатолійович, головний лікар санаторію «Одеський», старший викладач кафедри публічного
адміністрування ННІ міжнародних відносин і соціальних
наук Міжрегіональної академії управління персоналом:
«Теоретико-історичні засади розбудови вітчизняної моделі державного управління електронною медициною»
(25.00.01 – теорія та історія державного управління).
Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Драгомирецька Н. М., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
(Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, радник голови Національного
агентства з питань запобігання корупції; Скрипник О. А.,
кандидат наук з держ. управління, заступник директора (Департамент охорони здоров’я Кіровоградської
облдержадміністрації). (519/1)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Ляшенко Лідія Леонідівна, аспірант Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Феномен
таланту в культурологічному дискурсі (на матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда)» (26.00.01 – теорія та
історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства
культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.
15; тел. 501-78-28). Науковий керівник – Жукова Н. А.,
доктор культурології, доцент, завідувач кафедри графіки
(Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опонен174

ти: Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України, провідний науковий
співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України);
Волков С. М., доктор культурології, професор, заступник
директора з наукової роботи (Інститут культурології НАМ
України). (44/1)
Ніколаєва Ганна Олександрівна, аспірант Одеського національного політехнічного університету: «Театр як
модератор сучасного міського міфу (на прикладі діяльності Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного)» (26.00.01 – теорія та історія культури).
Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних
кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Лаврська,
9, корп. 11; тел. (044) 501-78-28). Науковий керівник –
Місюн Г. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри культурології та мистецтвознавства гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний
університет). Опоненти: Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та
культурно-мистецьких проектів (Націо-нальноа академія
керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури
України); Безгін О. І., кандидат мистецтвознавства, професор, ректор (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого). (46/1)
Понікаровська Наталія Андріївна, викладач кафедри
музично-інструментальної підготовки вчителя КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради: «Трансформація образів танатичної міфології
в традиційній культурі України» (26.00.04 – українська
культура). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній
академії культури Міністерства культури України (61057,
м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. (057) 731-51-05).
Науковий керівник – Панков Г. Д., доктор філософ. наук,
професор кафедри культурології (Харківська державна
академія культури). Опоненти: Герчанівська П. Е., доктор
культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів (Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
України Міністерства культури України); Король Д. О., кандидат культурології, доцент кафедри культурології (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН
України). (131/1)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Лобузін Іван Володимирович, науковий співробітник
відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту
інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Цифрові колекції наукової
бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3;
тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Широков В. А.,
доктор тех. наук, академік НАН України, директор (Український мовно-інформаційний фонд НАН України). Опоненти: Воскобойнікова-Гузєва О. В., доктор наук із соц.
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комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач
кафедри бібліотекознавства та інформології (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Мар’їна О. Ю., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (Харківська державна
академія культури). (95/1)

нання (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Кирилович В. А., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій імені професора Б. Б. Самотокіна
(Житомирський державний технологічний університет).
(41/1)

Величко Зоряна Андріївна, асистент кафедри української преси Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика»
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада К
35.051.24 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51). Науковий керівник –
Кость С. А., кандидат філол. наук, професор, завідувач
кафедри української преси (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Сніцарчук Л. В.,
доктор наук із соц. комунікацій, професор, заступник
генерального директора з наукової роботи (Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника),
директор (Науково-дослідний інститут пресознавства);
Миронюк Д. І., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент,
доцент кафедри журналістики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (452/1)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Добрівська Мар’яна Володимирівна, провідний фахівець секретаріату Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Розвиток
біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Талавиря М. П., доктор
екон. наук, професор, директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Шубравська О. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу форм і
методів господарювання в агропродовольчому комплексі
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
Вдовічена О. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, маркетингу та комерційної логістики
(Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (588/1)

Мельник Андрій Петрович, асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка: «Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського (1990 – 2010): ціннісні орієнтири» (27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада К
35.051.24 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51). Науковий керівник –
Лильо Т. Я., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
зарубіжної преси та інформації (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Огар Е. І., доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри медіакомунікацій (Українська академія друкарства);
Кушнір О. В., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент,
доцент кафедри журналістики (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
(453/1)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Михайлишин Роман Ігорович, асистент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя: «Обґрунтування параметрів та орієнтації струминного захоплювача маніпулятора для автоматизації
вантажно-розвантажувальних операцій» (05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спецрада К 58.052.03 у
Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник –
Савків В. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
автоматизації технологічних процесів і виробництв (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя). Опоненти: Ловейкін В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '18

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Громик Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»: «Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення»
(11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д 64.051.04 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4;
тел. (057) 707-55-05) та Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Мінекології України (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел.
(057) 702-15-92). Науковий керівник – Ільїн Л. В., доктор
географ. наук, професор, завідувач кафедри туризму та
готельного господарства (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Приходько М. М., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру (ІваноФранківський національний технічний університет нафти і
газу МОН України); Коротун С. І., кандидат географ. наук,
доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ННІ агроекології та землеустрою (Національний
університет водного господарства та природокористування МОН України). (42/1)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Остапенко Інна Олегівна, юрисконсульт військової
частини: «Адміністративно-правовий статус начальника
військового гарнізону в Україні» (12.00.07 – адміністра175

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті
публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел.
228-10-31). Науковий керівник – Попова С. М., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри загальноправових
дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Тищенко М. М., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри адміністративного та інформаційного
права (Національний університет «Львівська політехніка»;
Пономарьов С. П., кандидат юрид. наук, співробітник Центрального управління СБУ. (324/1)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Короп Злата Анатоліївна, завідувач жіночої консультації ТОВ «А. А. ПАРТНЕРС клініка “Ілайа“», м. Київ: «Тактика лікування ановуляторного безпліддя у жінок з гіперандрогенією та ожирінням» (14.01.01 – акушерство та
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
205-49-82). Науковий керівник – Вітюк А. Д., доктор мед.
наук, доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та
перинатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти:
Корнацька А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
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відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»); Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства і гінекології (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України). (429/1)
Нацевич Руслан Олександрович, лікар-ортопед-травматолог Обухівської центральної районної лікарні департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації
України: «Клініко-організаційні засади лікування постраждалих внаслідок ДТП на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах із застосуванням концепції притрасової
лікарні» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Гур’єв
С. О., доктор мед. наук, професор, заступник директора
з наукової роботи (ДЗ «Український науково-практичний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»). Опоненти: Анкін М. Л., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри ортопедії та травматології № 2 (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Кваша В. П., доктор мед. наук, професор кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (486/1)
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