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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Попов Олексій Юрійович, доцент кафедри фізики
металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів»
(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 консультант –
Макара В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач кафедри фізики
металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лобода П. І., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, декан інженерно-фізичного факультету (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Пріхна Т. О., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів
(Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН
України); Подрезов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фазових
перетворень (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України). (55/2)
Горбачук Володимир Мирославович, доцент кафедри
математичної фізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Властивості розв’язків диференціальних рівнянь у банаховому просторі на нескінченному
інтервалі» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада
Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044) 234-50-51).
Опоненти: Городній М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан механіко-математичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Городецький В. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри алгебри та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича МОН України); Деркач В. О., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця).
(79/2)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

Романюк Віктор Сергійович, старший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН
України: «Методи та характеристики лінійної та нелінійної
апроксимації класів гладких функцій» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел.
(044) 234-50-51). Науковий консультант – Романюк А. С.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії
функцій (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Вакарчук С. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів
(ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» МОН України);
Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України); Шевчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
(99/2)
Лашко Юлія Анатоліївна, докторант Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України: «Багатокластерна теорія легких атомних ядер» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України (03143,
м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044) 521-34-23). Науковий консультант – Філіппов Г. Ф., доктор фіз.-мат. наук,
професор, в. о. завідувача лабораторії структури атомних
ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля (Інститут
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України).
Опоненти: Каденко І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри ядерної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Гайсак М. І., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу електронних процесів і елементарних взаємодій
(Інститут електронної фізики НАН України). (122/2)
Ігнатович Світлана Юріївна, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна МОН України: «Метод рядів та вільних
алгебр в аналізі нелінійних керованих систем» (01.01.01 –
математичний аналіз). Спецрада Д 64.175.01 у Фізикотехнічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркі75
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на НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел.
(057) 340-22-23). Науковий консультант – Скляр Г. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий
співробітник (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Золотарьов В. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий
співробітник (Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Зуєв О. Л., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу прикладної
механіки (Інститут прикладної математики і механіки
НАН України, м. Слов’янськ); Холькін О. М., доктор фіз.мат. наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної
математики (ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України). (202/2)
Самусенко Петро Федорович, доцент кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Асимптотичне
інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями» (01.01.02 –
диференціальні рівняння). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Шкіль М. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАПН України.
Опоненти: Конет І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Парасюк І. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри геометрії, топології і динамічних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Черевко І. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (285/2)
Сорокін Олександр Васильович, старший науковий
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України, учений секретар ДНУ «Науково-технологічний
комплекс «Інститут монокристалів» НАН України: «Динаміка електронних збуджень ціанінових барвників у нанокластерах (J-агрегатах) і наноструктурованих матеріалах»
(01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокристалів НАН України
(61001, м. Харків, просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30).
Науковий консультант – Малюкін Ю. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут сцинтиляційних
матеріалів НАН України). Опоненти: Рогачова О. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Єщенко О. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри експериментальної фізики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Стрельчук В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач лабораторії оптичної субмікронної спектроскопії
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(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
НАН України). (366/2)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Чорноус Віталій Олександрович, доцент кафедри
медичної та фармацевтичної хімії ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет»: «5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості» (02.00.03 – органічна
хімія). Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул.
С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант – Вовк М. В., доктор хім. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи, завідувач відділу механізмів
органічних реакцій (Інститут органічної хімії НАН України).
Опоненти: Вовк А. І., доктор хім. наук, професор, членкореспондент НАН України, директор (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); Обушак М. Д., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України); Шемчук Л. А., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри органічної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). (87/2)
Дончак Володимир Андрійович, доцент кафедри
органічної хімії Національного університету «Львівська
політехніка»: «Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти»
(02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада
Д 35.052.01 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант – Воронов С. А., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри
органічної хімії (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Рябов С. В., доктор
хім. наук, професор, завідувач відділу модифікації полімерів (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України); Савченко І. О., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної
хімії (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (88/2)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Риженко Наталія Олександрівна, професор кафедри
екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України:
«Наукові основи фітотоксикологічної оцінки небезпечності
металів (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn) у екосистемах» (03.00.16 –
екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і
природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул.
Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий консультант – Бондар О. І., доктор біол. наук, професор, членСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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кореспондент НААН України, ректор (Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління Мінприроди
України). Опоненти: Заіменко Н. В., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України);
Лукашов Д. В., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри екології та зоології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Косаківська І. В., доктор
біол. наук, професор, завідувач відділу фітогормонології
(Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України).
(85/2)
Білявська Людмила Олексіївна, старший науковий
співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології
Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України: «Актинобактерії роду Streptomyces і
їхні метаболіти у біорегуляції рослин» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології
і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (03143,
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 52611-79). Науковий консультант – Іутинська Г. О., доктор
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу загальної та ґрунтової мікробіології,
заступник директора з наукової роботи (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України).
Опоненти: Іваниця В. О., доктор біол. наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Бурцева С. А., доктор хабілітат біол. наук, професор,
головний науковий співробітник Національної колекції
непатогенних мікроорганізмів (Інститут мікробіології і біотехнології АН Молдови); Волкогон В. В., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, директор
(Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України). (263/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ярошенко Руслан Федорович, докторант кафедри
управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Методологія проактивного управління загрозами у програмах
розвитку фінансових організацій в умовах турбулентного оточення» (05.13.22 – управління проектами і програмами). Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
241-55-07). Науковий консультант – Бушуєв С. Д., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проектами (Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України). Опоненти: Чернов С. К., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проектами (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України); Чумаченко І. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві та будівництві (Харківський
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національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України); Зачко О. Б., доктор тех. наук,
професор кафедри управління проектами, інформаційних
технологій та телекомунікацій (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). (64/2)
Черв’яков Микола Олегович, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України: «Високотемпературна деформація та руйнування зварних з’єднань стабільноаустенітних сталей та
нікелевих сплавів» (05.03.06 – зварювання та споріднені
процеси і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України (03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 200-8411). Науковий консультант – Ющенко К. А., доктор тех.
наук, професор, академік НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України»). Опоненти: Квасницький В. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України); Перемітько В. В., доктор тех.
наук, доцент, декан металургійного факультету, професор
кафедри технології та устаткування зварювання (Дніпровський державний технічний університет МОН України);
Ляшенко Б. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
лабораторії зміцнення поверхні елементів конструкцій
(Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). (119/2)
Гюлєв Нізамі Уруджевич, доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова:
«Надійність діяльності водія в системі «людина – техніка –
середовище» в умовах заторів руху на міських дорогах»
(05.01.04 – ергономіка). Спецрада Д 64.089.03 у Харківському національному університеті міського господарства
імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул.
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-32-61). Науковий
консультант – Доля В. К., доктор тех. наук, професор. Опоненти: Буров О. Ю., доктор тех. наук, провідний науковий
співробітник (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); Рева О. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри дистанційного навчання (Національний авіаційний університет МОН України);
Мигаль Г. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри
автомобілів та транспортної інфраструктури (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України). (125/2)
Волощенко Сергій Михайлович, старший науковий
співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України: «Створення наукових засад
структуроутворення у високоміцному чавуні для підвищення зносостійкості змінних деталей сільгосптехніки та
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транспорту» (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) 424-22-71). Опоненти:
Бубліков В. Б., доктор тех. наук, завідувач відділу високоміцних та спеціальних чавунів (Фізико-технологічний
інститут металів та сплавів НАН України); Санін А. Ф.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара МОН України); Могилатенко В. Г., доктор тех. наук, професор кафедри ливарного виробництва
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (201/2)
Гурко Олександр Геннадійович, доцент кафедри
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету: «Методологічні основи підвищення ефективності автоматичного керування гідроманіпуляторами
будівельних машин» (05.05.04 – машини для земляних,
дорожніх і лісотехнічних робіт). Спецрада Д 64.059.01 у
Харківському національному автомобільно-дорожньому
університеті МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 707-37-80). Науковий консультант – Кириченко І. Г., доктор тех. наук, професор кафедри будівельних та дорожніх машин імені А. М. Холодова,
декан механічного факультету (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Кузьмінець М. П., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну (Національний транспортний університет); Александров Є. Є., доктор
тех. наук, професор кафедри інформаційних технологій та
систем колісних і гусеничних машин імені О. О. Морозова (Національний політехнічний університет «Харківський
політехнічний інститут»); Маслов О. Г., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (283/2)
Гуда Антон Ігорович, доцент кафедри інформаційних
технологій та систем Національної металургійної академії
України: «Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи – технічні науки). Спецрада Д 08.084.01 у Національній металургійній академії України МОН України
(49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56).
Науковий консультант – Михальов О. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій
та систем (Національна металургійна академія України).
Опоненти: Білозьоров В. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
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Атаманюк І. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри вищої та прикладної математики (Миколаївський
національний аграрний університет); Щербовських С. В.,
доктор тех. наук, доцент, старший науковий співробітник,
доцент кафедри САПР (Національний університет «Львівська політехніка»). (289/2)
Кірія Руслан Вісаріонович, тимчасово в. о. завідувача
відділу фізико-механічних основ гірничого транспорту
Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН
України: «Моделювання процесів функціонування систем
конвеєрного транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності» (01.05.02 – математичне
моделювання та обчислювальні методи – технічні науки).
Спецрада Д 08.084.01 у Національній металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
4; тел. (056) 745-31-56). Науковий консультант – Монастирський В. Ф., доктор тех. наук, професор, старший
науковий співробітник відділу фізико-механічних основ
гірничого транспорту (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Кіріченко Л. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет
радіоелектроніки); Біляєв М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та водопостачання (Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна); Положаєнко С. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютеризованих систем управління (Одеський національний політехнічний університет). (290/2)
Гайдур Галина Іванівна, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету
телекомунікацій МОН України: «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови функціонально стійкої інтелектуальної мережі» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська,
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант – Вишнівський В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти:
Машков О. А., доктор тех. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди і МОН України);
Оксіюк О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Ракушев М. Ю., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри застосування космічних систем
та геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій (Національний університет України імені
Івана Черняховського Міноборони України). (374/2)
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Климчук Олександр Андрійович, завідувач кафедри
теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету: «Інтегровані системи переривчастого теплопостачання
для адміністративних установ та навчальних закладів (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)» (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 консультант – Мазуренко А. С.,
доктор тех. наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України). Опоненти: Ганжа А. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних
технологій (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Пуховий І. І.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Морозюк Л. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри кріогенної техніки (Одеська національна академія харчових технологій
МОН України). (432/2)
Воронцов Борис Сергійович, старший науковий співробітник кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Комп’ютерно-інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). 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 консультант – Пасічник В. А., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Панчук В. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованого
машинобудівного виробництва (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); Мироненко Є. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету
економіки та менеджменту (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ); Клочко О. О., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (433/2)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Кохан Андрій Володимирович, директор Полтавської
державної сільськогосподарської станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробниСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

цтва НААН України: «Агротехнологічне обґрунтування
заходів вирощування соняшнику в умовах недостатнього
та нестійкого зволоження» (06.01.09 – рослинництво).
Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур
НААН України» (49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 14;
тел. (0562) 36-26-18). Науковий консультант – Ткаліч І. Д.,
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових
і зернобобових культур (ДУ «Інститут зернових культур
НААН України»). Опоненти: Бобро М. А., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач
кафедри рослинництва (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН України); Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії агротехніки олійних культур (Інститут олійних культур НААН України); Шевніков М. Я., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва
(Полтавська державна аграрна академія МОН України).
(9/2)
Балацький Віктор Миколайович, завідувач лабораторії генетики Інституту свинарства і агропромислового
виробництва НААН України: «Методологічне обґрунтування маркер-асоційованої селекції в свинарстві України»
(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). Опоненти: Дзіцюк В. В., доктор с.-г.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики (Інститут розведення і генетики тварин імені
М. В. Зубця НААН України); Тарасюк С. І., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, заступник
директора з питань біотехнологій (Інститут рибного господарства НААН України); Супрович Т. М., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри мікробіології, фармакології
та гігієни (Подільський державний аграрно-технічний університет). (129/2)
Куц Олександр Володимирович, старший науковий
співробітник лабораторії агрохімічних досліджень і якості
продукції Інституту овочівництва і баштанництва: «Теоретичне обґрунтування продуктивності овочевих агроценозів за оптимізації живлення рослин у Лівобережному
Лісостепу України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада Д
65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва НААН
України (62487, Харківська обл., сел. Селекційне, вул.
Інститутська, 1; тел. (057) 748-91-91). Науковий консультант – Корнієнко С. І., доктор с.-г. наук, член-кореспондент
НААН України (Інститут овочівництва і баштанництва). Опоненти: Хареба В. В., доктор с.-г. наук, професор, академік
НААН України, заступник академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства (Апарат президії НААН
України); Улянич О. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва (Уманський національний університет садівництва МОН України); Вдовенко С. А., док79
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тор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового
господарства, садівництва та виноградарства (Вінницький
національний аграрний університет МОН України). (328/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Кісь Оксана Романівна, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України: «Повсякденне життя українських
жінок у надзвичайних історичних обставинах середини XX ст.: ґендерні аспекти досвіду та репрезентацій»
(07.00.05 – етнологія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та
Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів,
вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий
консультант – Павлюк С. П., доктор істор. наук, професор,
академік НАН України, директор (Інститут народознавства НАН України). Опоненти: Гримич М. В., доктор істор.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
культурологічних досліджень (Науково-дослідний інститут
українознавства МОН України); Боряк О. О., доктор істор.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу етнології (Державний науковий центр
захисту культурної спадщини від техногенних катастроф
Держагентства України з управління зоною відчуження);
Борисенко М. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
(153/2)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Рижикова Наталія Іванівна, доцент кафедри обліку та
аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Інноваційно-орієнтований розвиток інвестиційної діяльності
підприємств та об’єднань агропромислового виробництва: 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 (Артема), 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти:
Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, головний науковий співробітник відділу підприємництва і кооперації (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України); Витвицька О. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності (Національний університет
біоресурсів і природокористування України); Свиноус І. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і
оподаткування (Білоцерківський національний аграрний
університет). (59/2)
Двуліт Зоряна Петрівна, доцент кафедри менеджменту
залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій: «Економіко-екологічне управлін80

ня сталим розвитком підприємств залізничного транспорту» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами –
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-22-10). Науковий консультант – Бакаєв Л. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Державний університет інфраструктури та технологій).
Опоненти: Дейнека О. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (Український державний університет залізничного транспорту
МОН України); Горовий Д. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Копитко В. І., доктор екон. наук, професор, декан
факультету (Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України). (91/2)
Ситник Йосиф Степанович, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»: «Інтелектуалізація систем
менеджменту промислових підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (Одеський національний політехнічний університет
МОН України); Семенова В. Г., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства та організації
підприємницької діяльності (Одеський національний економічний університет МОН України); Ліпич Л. Г., доктор
екон. наук, професор, декан Інституту економіки та управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (92/2)
Мазур Геннадій Федорович, голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької облради: «Формування і розвиток механізму стимулювання агропромислового виробництва: теорія, методологія, організація» (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 консультант – Саблук П. Т., доктор
екон. наук, професор, академік НААН України, радник при
дирекції інституту (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України). Опоненти: Буркинський Б. В., доктор екон.
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
НАН України); Кириленко І. Г., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, народний депутат
України, заступник голови Комітету з питань науки і освіти
(Верховна Рада України); Ульянченко О. В., доктор екон.
наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва МОН України). (131/2)
Макаренко Інна Олександрівна, доцент кафедри
бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського
державного університету: «Конвергентна стейкхолдерська модель обліку, звітності та аудиту в умовах сталого
розвитку» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул.
Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант – Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені
Олега Балацького (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Грицишен Д. О., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет МОН України); Харламова О. В., доктор екон. наук, ректор (ПВНЗ «Міжнародна
академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів»); Шалімова Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
аудиту та оподаткування (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України). (155/2)
Усатенко Ольга Вікторівна, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Національний гірничий університет»:
«Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у
Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант – Легенчук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту (Житомирський державний технологічний
університет МОН України). Опоненти: Крупка Я. Д., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері (Тернопільський національний економічний
університет МОН України); Фоміна О. В., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри обліку та оподаткування (Київський національний торговельно-економічний університет
МОН України); Тарасова Т. О., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН України). (156/2)
Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна, декан факультету
документальних комунікацій та менеджменту Рівненського
державного гуманітарного університету: «Розвиток теорії
та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ституційної теорії» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
14.052.01 у Житомирському державному технологічному
університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант –
Петрук О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту (Житомирський державний технологічний університет МОН України). Опоненти: Жук В. М.,
доктор екон. наук, професор, академік НААН України,
головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України);
Левицька С. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України); Осадча Т. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки, фінансів і підприємництва (Херсонський державний
університет МОН України). (157/2)
Бачо Роберт Йосипович, завідувач кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені
Ференца Ракоці II: «Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти)»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02
у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий консультант – Внукова Н. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри управління фінансовими послугами
(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Коваленко Ю. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри фінансових
ринків (Університет державної фіскальної служби України
ДФС України); Поліщук Є. А., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Пшик Б. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»). (185/2)
Галгаш Руслан Анатолійович, директор Інституту економіки та управління Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля: «Стратегічна координація розвитку регіональних кластерів підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами –
за видами економічної діяльності; 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) 4-0342). Науковий консультант – Бузько І. Р., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародної економіки
і туризму (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Войнаренко М. П.,
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педа81
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гогічної та наукової роботи (Хмельницький національний
університет); Карлова О. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту (Українська інженернопедагогічна академія); Рекова Н. Ю., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки підприємства
(Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). (398/2)
Пересадько Галина Олександрівна, доцент кафедри
міжнародної економіки Сумського державного університету: «Методологічні засади маркетингових досліджень
ринку збуту продукції промислових підприємств України»
(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) 4-03-42). Науковий
консультант – Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту
імені Олега Балацького (Сумський державний університет). Опоненти: Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний
аграрний університет); Окландер Т. О., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва
(Одеська державна академія будівництва та архітектури);
Тарасюк Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту організацій і адміністрування
(Житомирський державний технологічний університет).
(399/2)
Кубатко Олександр Васильович, докторант кафедри
економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету: «Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій»
(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 консультант – Мельник Л. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування (Сумський державний університет).
Опоненти: Веклич О. О., доктор екон. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики і сталого розвитку (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України»); Гринів Л. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки України (Львівський національний університет імені Івана Франка); Лепейко Т. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця). (450/2)
Шкарупа Олена Василівна, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного
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університету: «Методологічні засади державного регулювання екологічної модернізації національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий
консультант – Мельник Л. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування
(Сумський державний університет). Опоненти: Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет);
Маслак О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського); Губарєва І. О., доктор
екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця). (457/2)
Череп Олександр Григорович, докторант кафедри
управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету: «Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності
підприємств машинобудування» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у Тернопільському національному університеті імені Івана Пулюя МОН України
(46000, м. Тернопіль вул. Руська, 56; тел. (067) 350-25-2).
Науковий консультант – Бабміндра Д. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки,
природних ресурсів і економічної теорії (Запорізький національний університет). Опоненти: Белопольський М. Г.,
доктор екон. наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту
(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»); Грозний І. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»); Тарасюк Г. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і
адміністрування (Житомирський державний технологічний університет). (469/2)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Скалацька Олена Віталіївна, старший викладач кафедри
видавничої справи та редагування факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: «Простір моди у соціально-філософському вимірі» (09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії). Спецрада Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України
(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54).
Науковий консультант – Голубович І. В., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання (Одеський національний
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Гансова Е. А.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Денисенко І. Д., доктор
філософ. наук, професор, декан факультету психології
і соціології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Надибська О. Я., доктор
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії та
соціально-гуманітарних дисциплін (Одеський державний
університет внутрішніх справ). (116/2)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Шуляк Світлана Андріївна, вчений секретар Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
«Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі
українських народних замовлянь» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Мосенкіс Ю. Л., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Плющ М. Я.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Сологуб Н. М., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри мов (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського); Беценко Т. П.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). (13/2)
Кравченко Ніна Олександрівна, доцент кафедри
теоретичної та прикладної фонетики англійської мови
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Синергійність англомовного релігійного дискурсу
(теолінгвістичний підхід)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий
керівник – Колегаєва І. М., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Піхтовнікова Л. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України); Пилипенко Р. Є., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики (Київський національний
лінгвістичний університет МОН України); Приходько Г. І.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет
МОН України). (101/2)
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Бігунова Наталя Олександрівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова:
«Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий
керівник – Колегаєва І. М., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних
мов № 2 (Національний університет «Одеська юридична
академія» МОН України); Самохіна В. О., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Сєрякова І. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри германської і фіно-угорської
філології (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (102/2)
Колесник Наталія Степанівна, доцент кафедри історії
та культури української мови Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Онімний простір
українського пісенного фольклору: семантичний, структурний та функціональний аспекти» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372)
52-70-29). Науковий консультант – Скаб М. С., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри історії та культури української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Белей Л. О.,
доктор філол. наук, професор, директор (НДІ україністики
імені Михайла Мольнара Ужгородського національного
університету); Лукаш Г. П., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри інформаційних систем управління
(Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця); Лучик В. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (241/2)
Сподарець Надія Вікторівна, доцент кафедри світової
літератури Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Модернізм Срібного віку: літературознавча ідентифікація» (10.01.02 – російська література).
Спецрада Д 64.053.03 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-3527). Опоненти: Гусєв В. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара МОН України); Пахарєва Т. А., доктор філол. наук, професор, про83
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фесор кафедри російської та зарубіжної літератури (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Московкіна І. І., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри історії російської літератури
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (268/2)
Добровольська Оксана Ярославівна, доцент кафедри
іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Реконструкція розвитку лексико-семантичної
системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-професійної лексики XI – XV століть)» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України
(03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044)
287-33-72). Науковий консультант – Гамзюк М. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри німецької
філології (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Буніятова І. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри германської філології (Київський університет імені Бориса Грінченка); Зацний Ю. А.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та практики перекладу з англійської мови (Запорізький
національний університет); Потапенко С. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри германської філології
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
(336/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Стрєльцова Ольга Вікторівна, тимчасово не працює:
«Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Марцеляк О. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Баймуратов М. О., доктор юрид. наук,
професор, головний консультант відділу теорії та практики
законотворчої діяльності (Інститут законодавства Верховної
Ради України); Серьогін В. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри конституційного і муніципального права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Крусян А. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія»). (44/2)
Степанова Тетяна Валеріївна, професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України:
«Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочин84

стві» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (01032, м. Київ,
бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Опоненти: Подцерковний О. П., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України); Беляневич О. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу
правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Ніколенко Л. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри господарсько-правових
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг). (95/2)
Пунда Олександр Олегович, докторант кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету
державної фіскальної служби України: «Адміністративноправове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав» (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 –
Новицький А. М., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри цивільного права і процесу (Університет державної
фіскальної служби України ДФС України). Опоненти: Буханевич О. М., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист
України, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Хмельницький університет
управління та права); Гречанюк С. К., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Калюжний Р. А., доктор юрид. наук, професор, заступник директора з наукової роботи Юридичного інституту (Національний
авіаційний університет МОН України). (114/2)
Джужа Анастасія Олександрівна, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ: «Теоретичні та практичні
засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському
національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 73981-81). Науковий консультант – Колб О. Г., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Голіна В. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри
кримінології та кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
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Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, проректор з навчальної роботи (Інститут
Служби зовнішньої розвідки України); Орлов Ю. В., доктор
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
і кримінології факультету № 1 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). (137/2)
Столітній Антон Володимирович, начальник відділу
підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів
органами, які проводять ОРД, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури України: «Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні» (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
консультант – Цимбал П. В., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор,
директор (Національна академія внутрішніх справ); Басиста І. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
кримінального процесу (Львівський державний університет внутрішніх справ); Татаров О. Ю., доктор юрид. наук,
професор, старший партнер (Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко та партнери»). (223/2)
Заярний Олег Анатолійович, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Адміністративна деліктологія
в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики»
(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. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Опоненти: Коломоєць Т. О., доктор
юрид. наук, професор, декан юридичного факультету
(Запорізький національний університет); Калюжний Р. А.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії
та історії держави і права (Навчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету);
Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри адміністративного права і процесу (Національна
академія внутрішніх справ). (251/2)
Легеза Юлія Олександрівна, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного гірничого університету: «Адміністративно-правові
засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів» (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) 220-97-48). Науковий консультант – Комзюк А. Т.,
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доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, декан факультету права економіки, психології та інформаційних технологій ННІ заочного та дистанційного навчання (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Університет митної справи та фінансів); Гетьман Є. А.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень (Національна академія правових наук
України); Губерська Н. Л., доктор юрид. наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (323/2)
Діордіца Ігор Володимирович, доцент кафедри кримінального права і процесу Національного авіаційного
університету: «Адміністративно-правове регулювання
кібербезпеки України» (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) 220-97-48). Науковий консультант – Ліпкан В. А.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права та правосуддя (Запорізький національний університет). Опоненти: Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, академік НАПрН
України, заступник директора (Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України); Цимбалюк B. C., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач
кафедри галузевих юридичних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);
Коваленко Л. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права та адміністративної
діяльності (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). (325/2)
Логвиненко Борис Олексійович, дільничний офіцер поліції сектору превенції Чечелівського відділення
поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області, м. Дніпро: «Публічне адміністрування
сферою охорони здоров’я в Україні: теорія і практика»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел.
490-95-00). Науковий консультант – Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет).
Опоненти: Настюк В. Я., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Олефір В. І., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України; Солдатенко О. В., док85
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тор юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (363/2)
Явор Ольга Анатоліївна, доцент кафедри цивільного
права № 2 Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого: «Юридичні факти в сімейному праві
України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ,
вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий
консультант – Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
цивільного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Васильєва В. А., доктор юрид. наук, професор, директор (Навчально-науковий
юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»); Дякович М. М.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Львівський національний університет
імені Івана Франка); Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор, академік АН ВШ, професор кафедри інтелектуальної власності і права (Київський інститут інтелектуальної
власності і права Національного університету «Одеська
юридична академія»). (383/2)
Михайлюк Галина Олегівна, експерт з питань підготовки законів Консультативної Місії Європейського Союзу
в Україні: «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та
Україні» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ,
вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Наукові
консультанти: Крупчан О. Д., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України,
директор (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Зайчук О. В., доктор
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України. Опоненти: Орлюк О. П., доктор юрид.
наук, професор, академік НАПрН України, директор (НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України); Яворська О. С.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Ульянова Г. О., доктор юрид. наук, доцент, проректор з
наукової роботи, професор кафедри права інтелектуальної
власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (391/2)
Губська Олена Анатоліївна, суддя Київського апеляційного адміністративного суду: «Проблеми правового
регулювання працевлаштування та професійного розвитку
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державних службовців в Україні» (12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Іншин М. І.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
завідувач кафедри трудового права та права соціального
забезпечення (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Клемпарський М. М., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права (Донецький юридичний інститут МВС
України, м. Кривий Ріг); Мельник К. Ю., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри трудового та господарського права (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Міщук М. О., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільно-правових дисциплін (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука). (447/2)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Сіранчук Наталія Миколаївна., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри теорії і методик початкового
навчання Рівненського державного гуманітарного університету: «Формування лексичної компетентності в учнів
початкових класів на уроках 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) 272-19-02). Науковий консультант – Вашуленко М. С., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН
України. Опоненти: Бадер В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри української мови і літератури
(Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка); Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач НДЛ грінченкознавства
(Київський університет імені Бориса Грінченка); Нагрибельна І. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
філології (Херсонський державний університет). (16/2)
Голодюк Лариса Степанівна, заступник директора
з науково-методичної діяльності КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: «Теоретико-методичні основи
комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності
учнів основної школи в навчанні математики» (13.00.02 –
теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д
73.053.02 у Черкаському національному університеті імені
Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий
консультант – Тарасенкова Н. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри математики та методики навчання
математики (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). Опоненти: Чашечникова О. С.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри математики (Сумський державний педагогічний університет імені
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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А. С. Макаренка); Лов’янова І. В., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри математики та методики її навчання
(ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»); Моторіна В. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри математики (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (46/2)
Новаківська Людмила Володимирівна, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Теорія і практика викладання
словесності у вітчизняних навчальних закладах (XIX – поч.
XX ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82).
Науковий консультант – Коберник О. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Дічек Н. П., доктор
пед. наук, професор, завідувач відділення історії педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Радул О. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки
дошкільної та початкової освіти (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка); Дороніна Т. О., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»). (105/2)
Йовенко Лариса Іванівна, доцент кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини: «Образ героя в українській літературі
та його інтерпретація в шкільних підручниках XX століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82).
Науковий консультант – Кузь В. Г., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри
дошкільної освіти (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини). Опоненти: Савченко О. Я., доктор пед. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу початкової освіти (Інститут педагогіки НАПН України); Панасенко Е. А., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи
(ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); Вовк М. П., доктор пед. наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій
навчання дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України). (106/2)
Лаппо Віолетта Валеріївна, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

імені Василя Стефаника»: «Теоретико-методичні засади
формування духовних цінностей студентської молоді в
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д
26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 44060-90). Науковий консультант – Тернопільська В. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри теорії та історії
педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Сопівник Р. В., доктор пед. наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки (Національний університет
біоресурсів і природокористування України); Осіпцов А. В.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини (Маріупольський
державний університет); Безкоровайна О. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри методики викладання
іноземних мов (Рівненський державний гуманітарний університет). (151/2)
Пантюк Тетяна Ігорівна, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка:
«Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей
до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 pp.)»
(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) 43-1417). Опоненти: Сухомлинська О. В., доктор пед. наук,
професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу історії освіти (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського); Квас О. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Коновальчук І. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана
Франка). (210/2)
Одайник Світлана Федорівна, проректор з питань
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти,
доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
облради: «Теоретичні і методичні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні» (13.00.06 – теорія
і методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у
Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консультант – Рябова З. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки, управління та адміністрування (ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Галус О. М., доктор пед. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна
87

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
академія); Приходько В. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри андрагогіки (КЗ «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької
облради); Кравченко Г. Ю., доктор пед. наук, викладач
кафедри педагогіки та іноземної філології (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця). (257/2)
Назаренко Людмила Миколаївна, доцент кафедри
менеджменту організацій Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом: «Теорія
та практика управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу» (13.00.06 – теорія
і методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у
Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консультант – Рябова З. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки, управління та адміністрування (ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Борова Т. А., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки та іноземної філології (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Боднар О. С., доктор пед. наук, доцент кафедри
педагогіки та менеджменту освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка); Білик Н. І., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогічної майстерності (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
М. В. Остроградського). (258/2)
Мартинець Лілія Асхатівна, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Теорія і практика управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі»
(13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у Черкаському національному університеті
імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий
консультант – Кучерявий А. О., доктор пед. наук, доцент,
професор кафедри військової психології та політології
(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Галус О. М., доктор
пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); Калініна Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу економіки
та управління загальною середньою освітою (Інститут
педагогіки НАПН України); Рябова З. В., доктор пед. наук,
професор, кафедра педагогіки, управління та адміністрування (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України). (259/2)
Сущенко Роман Віталійович, доцент кафедри транспортних технологій Запорізького національного тех88

нічного університету: «Педагогічні засади формування
управлінської культури у майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки»
(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 – Романовський О. Г., доктор пед. наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач
кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Горбатюк Р. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Діденко О. В., доктор пед.
наук, професор, провідний науковий співробітник наукового-дослідного відділу (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького); Манько В. М., доктор пед. наук, професор, головний
науковий співробітник науково-організаційного центру
(Національна академія Служби безпеки України). (281/2)
Шаргун Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки Львівської
філії Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Розвиток теоретичних та методичних засад підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (XIX – початок XX століття)» (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 консультант – Козловський Ю. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціального управління (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Завгородня Т. К., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Сущенко Т. І., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет); Чепіль М. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (284/2)
Ярхо Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри вищої
математики Харківського національного автомобільнодорожнього університету: «Теоретичні і методичні основи фундаменталізації математичної підготовки майбутніх
фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України
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(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-3527). Опоненти: Дубініна О. М., доктор пед. наук, доцент,
професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу
даних (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Лосєва Н. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри прикладної
математики і комп’ютерних технологій (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України,
м. Вінниця); Штефан Л. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання (Українська інженерно-педагогічна академія
МОН України). (311/2)
Тюріна Тамара Георгіївна, доцент кафедри соціології
та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»: «Виховання духовності студентської
молоді у контексті ноосферної освіти» (13.00.07 – теорія
і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний
член НАПН України, завідувач кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля). Опоненти: Бех І. Д., доктор психол. наук, академік
НАПН України, директор (Інститут проблем виховання
НАПН України); Базалук О. О., доктор філософ. наук, професор кафедри філософії (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);
Горбенко С. С., доктор пед. наук, професор кафедри теорії
і методики музичної освіти, хорового співу і диригування
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (313/2)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Пасієшвілі Нана Мерабівна, головний лікар КЗОЗ
«Харківський міський перинатальний центр»: «Шляхи
зниження перинатальної смертності та захворюваності
при інфекційно-запальних ураженнях плода» (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). Опоненти: Бойко В. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і
гінекології (Медичний інститут Сумського державного
університету МОН України); Товстановська В. О., доктор
мед. наук, професор, професор 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»). (65/2)
Панчук Олександр Юхимович, асистент кафедри
загальної гігієни та екології Вінницького національного
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медичного університету імені М. І. Пирогова: «Наукове
обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів
закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних
спеціальностей)» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (02094,
м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. 559-73-73). Науковий
консультант – Сергета І. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної гігієни та екології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова). Опоненти: Гозак С. В., доктор мед. наук, завідувач
лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей (ДУ
«Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва
НАМН України»); Коробчанський В. О., доктор мед. наук,
професор, директор НДІ гігієни праці та професійних
захворювань, професор кафедри гігієни та екології № 1
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України); Мізюк М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»).
(160/2)
Романюк Олександр Миколайович, провідний науковий співробітник відділення анестезіології, інтенсивної
терапії та штучного кровообігу ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України»: «Хірургічне лікування аортальних вад у дітей:
операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом» (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 консультант – Ємець І. М., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 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); Лекан Р. Л., доктор мед. наук,
професор кафедри дитячої хірургії (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Кулик Л. В., доктор мед. наук, професор кафедри хірургії № 2 (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (167/2)
Кривенко Людмила Станіславівна, доцент кафедри
стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харківського національного медичного
університету: «Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, профілактика та лікування)»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 70773-27). Науковий консультант – Назарян Р. С., доктор мед.
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наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Каськова Л. Ф., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Савичук О. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (168/2)
Костіцька Ірина Олександрівна, доцент кафедри
ендокринології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Діабетичний гастропарез:
частота виникнення, фактори ризику, механізми розвитку, 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
консультант – Маньковський Б. М., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри діабетології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: Перцева Н. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
ендокринології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Комісаренко Ю. І., доктор мед. наук,
доцент, завідувач кафедри ендокринології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Тихонова Т. М., доктор мед. наук, старший наук. співробітник, старший науковий співробітник відділу вікової
ендокринології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). (170/2)
Сидоренко Анастасія Юріївна, доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ
України: «Комплексна система медико-психологічного
супроводу пацієнтів з вродженими вадами серця на різних
етапах психоонтогенезу» (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. 711-79-75). Опоненти: Кожина А. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Дроздова І. В.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних розладах (ДУ «Український державний НДІ медикосоціальних проблем інвалідності МОЗ України»); Панченко М. С., доктор мед. наук, доцент, проректор з науко90

во-педагогічної роботи, професор кафедри неврології,
психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії та ЛФК (ПВНЗ
«Київський медичний університет» МОЗ України). (175/2)
Коваль Тетяна Ігорівна, доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України: «ВіЛ-інфекція і
хронічний гепатит С у коінфікованих пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувальнодіагностичної тактики» (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. 711-79-75). Опоненти: Козько В. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Пришляк О. Я., доктор мед. наук,
професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри
інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»); Мороз Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри інфекційних хвороб (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
(183/2)
Рейзвіх Ольга Едуардівна, завідувач науково-організаційного та патентно-інформаційного відділу ДУ «Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»:
«Наукове обґрунтування стратегії антидисбіотичної профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН
України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел.
(048) 728-24-60). Науковий консультант – Шнайдер С. А.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»).
Опоненти: Куцевляк В. Ф., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри стоматології, терапевтичної стоматології (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Остапко О. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (189/2)
Дмитрієв Дмитро Валерійович, доцент кафедри
хірургії № 1 з курсом анестезіології та реаніматології
Вінницького національного медичного університету імені
М. І. Пирогова: «Периопераційна аналгезія у дітей в онкохірургії» (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 консульСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
тант – Кобеляцький Ю. Ю., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
(ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Курсов С. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів, медицини
катастроф та військової медицини (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України); Лісний І. І.,
доктор мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ДУ «Національний
інститут раку»); Кучин Ю. Л., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної
терапії післядипломної освіти, директор Інституту післядипломної освіти (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (190/2)
Степанський Дмитро Олександрович, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»:
«Різнобіотопні аутосимбіонти роду Aerococcus та мікробіологічне обґрунтування їх використання як пробіотиків»
(03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16;
тел. (057) 731-41-84, 731-31-51). Науковий консультант –
Кременчуцький Г. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»). Опоненти: Бірюкова С. В., доктор мед. наук,
професор, провідний науковий співробітник лабораторії
анаеробних інфекцій (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Климнюк С. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»); Палій Г. К., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (298/2)
Ярмолюк Юрій Олександрович, старший ординатор
травматологічного відділення клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру
«Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони
України: «Система відновного лікування постраждалих
із множинними переломами довгих кісток» (14.01.21 –
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий консультант – Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). Опоненти: Климовицький В. Г., доктор мед.
наук, професор, директор НДІ травматології та ортопедії (Донецький національний медичний університет МОЗ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

України, м. Лиман); Анкін М. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії № 2
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Сулима В. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології
та ортопедії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України). (393/2)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Зарічкова Марія Володимирівна, доцент кафедри
управління та економіки фармації Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Теоретичні та
науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів
фармації в сучасних умовах» (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) 706-35-81). Науковий консультант –
Толочко В. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Гудзенко О. П., доктор фарм. наук, професор, професор
кафедри технології ліків, організації та економіки фармації
(ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ
України, м. Рубіжне); Трохимчук В. В., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри організації і економіки
фармації (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Громовик Б. П.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (317/2)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Зажарська Надія Миколаївна, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: «Критерії оцінки безпечності і якості молока кіз»
(16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза). Спецрада
Д 55.859.04 у Сумському національному аграрному університеті МОН України та Державному науково-контрольному
інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021,
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55).
Науковий консультант – Фотіна Т. І., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
(Сумський національний аграрний університет). Опоненти:
Кухтин М. Д., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри харчової біотехнології і хімії
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя); Тарасенко Л. О., доктор вет. наук, доцент,
завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (Одеський державний аграрний університет); Велич91
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ко В. О., доктор вет. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник (Державний науководослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок). (330/2)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Кюнцлі Романа Василівна, доцент кафедри дизайну
архітектурного середовища Львівського національного
аграрного університету: «Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у культурно-мистецькому просторі
архітектури українського села» (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, корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий консультант – Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри дизайну (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання (Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну і технологій (Київський
національний університет культури і мистецтв); Яковлев О. В., доктор культурології, доцент, професор кафедри
естрадного виконавства (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв). (25/2)
Мазепа Тереса Лешеківна, доцент кафедри хорового
та оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Галицьке
Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі
ХІХ – початку XX століття» (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, корпус 15;
тел. 501-78-28). Науковий консультант – Кияновська Л. О.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
історії музики (Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка). Опоненти: Самойленко О. І., доктор
мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової); Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Випих-Гавронська Анна, доктор
габілітований, професор, ректор (Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохов, Польща). (70/2)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Корчакова Наталія Вікторівна, доцент кафедри вікової
та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету: «Вікова ґенеза просоціальності
особистості» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національному педагогіч92

ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Бех І. Д., доктор психол. наук, професор, дійсний
член НАПН України, директор (Інститут проблем виховання НАПН України); Савчин М. В., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри психології (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Чернобровкін В. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»). (23/2)
Івашкевич Едуард Зенонович, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету МОН України: «Психологія соціального інтелекту 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: Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри загальної і соціальної психології та
соціології (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України); Дробот О. В., доктор
психол. наук, професор кафедри педагогіки та психології
професійної освіти (Національний авіаційний університет
МОН України); Орап М. О., доктор психол. наук, доцент,
професор кафедри психології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН України). (100/2)
Комар Таїсія Василівна, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету МОН України: «Соціально-психологічні основи
професійної зрілості фахівців соціономічного профілю»
(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 – Потапчук Є. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Хмельницький національний
університет 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
України); Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри соціальної психології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН України); Гейко Є. В., доктор психол. наук, доцент,
доцент кафедри практичної психології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України). (428/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Касьянова Марина Миколаївна, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького
національного університету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця: «Міграція громадян України до Білорусі,
Молдови та Росії в умовах постбіполярної трансформації
міжнародної системи» (23.00.04 – політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада
Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, політології та
міжнародних відносин; тел. (0372) 52-49-00). Науковий
консультант – Даниленко В. М., доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
історії України другої половини XX століття (Інститут історії
України НАН України). Опоненти: Брусиловська О. І., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
відносин (Одеський національний університет І. І. Мечникова МОН України); Фісанов В. П., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної інформації
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Юськів Б. М., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри економічної кібернетики
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН
України). (424/2)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Сушко Руслана Олександрівна, докторант Національного університету фізичного виховання і спорту України:
«Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор в
умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу)» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01
у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий консультант – Платонов В. М., доктор пед. наук, професор, радник ректора
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). Опоненти: Костюкевич В. М., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії
і методики фізичного виховання та спорту (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Пітин М. П., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної
культури); Єрмаков С. С., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри теорії і методики фізичного виховання
та оздоровчо-лікувальної фізичної культури (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (415/2)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Курбан Олександр Васильович, доцент кафедри
реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
(основна), доцент кафедри військової журналістики ВійСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ськового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (за сумісництвом): «Сучасні інформаційні війни у соціальних онлайн-мережах» (27.00.06 –
прикладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада Д 26.001.34 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Опоненти: Холод О. М., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри журналістики (Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника); Кузнєцова Т. В.,
доктор наук із соц. комунікацій, професор, декан факультету журналістики (Національний університет «Одеська
юридична академія»); Олтаржевський Д. О., доктор наук
із соц. комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків
з громадськістю (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (7/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Отрох Сергій Іванович, завідувач кафедри мобільних
та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій: «Методологія підвищення якості функціонування мережі майбутнього (FN) в умовах дії
дестабілізуючих факторів» (05.12.02 – телекомунікаційні
системи та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий
консультант – Беркман Л. Н., доктор тех. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи (Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Фриз С. П., доктор тех.
наук, начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки
(Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Міноборони України); Самков О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора (Інститут
електродинаміки НАН України). (474/2)
Новомлинець Олег Олександрович, перший проректор
Чернігівського національного технологічного університету
МОН України: «Наукові та технологічні основи отримання
прецизійних нероз’ємних з’єднань зварюванням тиском»
(05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології).
Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул.
Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий консультант – Фальченко Ю. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фiзико-металургiйних
процесiв зварювання легких металів і сплавів (Інститут
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). Опоненти: Биковський О. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри обладнання та технології зварювального
виробництва (Запорізький національний технічний університет); Гулаков С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри деталей машин та підйомно-транспортних
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пристроїв (Приазовський державний технічний університет); Філатов О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики атомних транспортних процесів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (483/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Золотарьова Наталія Іванівна, професор кафедри
адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ: «Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.867.01 в
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053,
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01).
Науковий консультант – Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Андрійко О. Ф., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем державного управління та
адміністративного права (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України); Бородін І. Л., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту
(Національний авіаційний університет); Курінний Є. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет). (68/2)
Легка Оксана Володимирівна, доцент кафедри
загально-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного університету: «Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
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управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий консультант – Негодченко О. В., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, ректор (Дніпровський гуманітарний університет). Опоненти: Музичук О. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, декан
факультету № 1 (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Бандурка О. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»); Христинченко Н. П., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет). (477/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Грубінко Андрій Васильович, доцент кафедри теорії
та історії держави і права Тернопільського національного
економічного університету: «Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і
політики безпеки Європейського Союзу (1990 – 2016 pp.)»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 61.051.04 у
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122)
3-33-41). Науковий консультант – Мартинов А. Ю., доктор
істор. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України (Інститут історії України НАН України). Опоненти: Городня Н. Д., доктор істор. наук, доцент, професор
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Кірсенко М. В., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри історії (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»); Кудряченко А. І., доктор істор. наук,
професор, директор (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН
України»). (481/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Романюк Ірина Вікторівна, аспірант кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д
26.001.37 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Капустян О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри інтегральних та диференціальних
рівнянь (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Плотніков А. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій і прикладної математики (Одеська державна академія будівництва та архітектури); Черевко І. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, декан факультету математики
та інформатики (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (3/2)
Федірчик Ігор Ігорович, тимчасово не працює: «Плазмово-каталітичне реформування «зелених» вуглеводнів»
(01.04.08 – фізика плазми). Спецрада Д 26.001.31 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Черняк В. Я.,
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізичної електроніки (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Бізюков О. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Порицький П. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмових технологій (Інститут ядерних досліджень НАН України). (26/2)
Ніколаєнко Аліна Володимирівна, інженер II категорії
навчальної лабораторії практикуму по загальному курсу
фізики та фізичному матеріалознавству кафедри загальної фізики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Вплив опромінення на трансформацію
модульованих структур в потрійних халькогенідних сегнетоелектриках» (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 –
Боровий М. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач
кафедри загальної фізики (Київський національний уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кладько В. П.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заступник директора з наукової роботи, завідувач
відділу структурного аналізу матеріалів і систем (Інститут
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Зауличний Я. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри металознавства та термічної обробки
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (27/2)
Іляш Святослав Андрійович, тимчасово не працює:
«Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар’єрних структурах
InGaAs/GaAs та Ge/Si» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). 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 – Кондратенко С. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор кафедри оптики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Остапенко Н. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фотоактивності (Інститут фізики
НАН України); Рудько Г. Ю., доктор фіз.-мат. наук, головний науковий співробітник відділу оптики і спектроскопії
(Інститут фізики напівпровідників імені B. Є. Лашкарьова).
(74/2)
Моренець Володимир Ігорович, тимчасово не працює:
«Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів» (01.05.04 –
системний аналіз і теорія оптимальних рішень). Спецрада
Д 26.001.35 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мащенко С. О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття
рішень (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Чикрій Г. Ц., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічної кібернетики (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Косаревич К. В.,
кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри теоретичної та
прикладної статистики (Львівський національний університет імені Івана Франка). (75/2)
Кривонос Олексій Петрович, науковий співробітник
відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України:
«Радіозондування області D нічної іоносфери з викорис95
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танням випромінювання розрядів блискавок» (01.04.03 –
радіофізика). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України (61085,
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12; тел. 720-33-19).
Науковий керівник – Швець О. В., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дистанційного зондування Землі (Інститут
радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Лазоренко О. В., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, завідувач кафедри загальної фізики (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Панасенко С. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
завідувач відділу фізики іоносфери (Інститут іоносфери
НАН і МОН України). (96/2)

ни: «Феноменологія множинного народження частинок у
високоенергетичній взаємодії протонів» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України (03143,
м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044) 521-34-23).
Науковий керівник – Мартинов Є. С., доктор фіз.-мат.
наук, завідувач лабораторії грід-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії (Інститут теоретичної
фізики імені М. М. Боголюбова НАН України). Опоненти:
Ребенко О. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу математичної фізики (Інститут математики НАН України); Каденко І. М., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри ядерної фізики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (121/2)

Натаров Михайло Петрович, молодший науковий
співробітник відділу твердотільної електроніки Інституту
радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Радіаційні втрати та ефективність елементів зв’язку
і джерел збудження квазіоптичних відкритих резонаторів»
(01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН
України (61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12;
720-33-19). Науковий керівник – Кириленко А. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії обчислювальної електродинаміки відділу теорії дифракції і дифракційної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України).
Опоненти: Маслов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри квантової радіофізики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Грибовський О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут
НАН України). (97/2)

Севрюкова Марина Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу молекулярної фотоелектроніки Інституту фізики НАН України: «Екситонні процеси
в полярних і центросиметричних агрегатах і кристалах з внутрішньомолекулярним переносом заряду»
(01.04.15 – фізика молекулярних та рідких кристалів).
Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України
(03028, МСП, м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 525-1220). Науковий керівник – Пирятинський Ю. П., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу
молекулярної фотоелектроніки (Інститут фізики НАН
України). Опоненти: Васін А. В., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу функціональних матеріалів і наноструктур (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Лосицький М. Ю., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (145/2)

Васюта Василь Михайлович, аспірант кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат» (01.04.02 – теоретична
фізика). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02).
Науковий керівник – Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри теоретичної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Гаврилик О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу математичних методів в теоретичній
фізиці (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України); Пелих В. О., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу диференціальних рівнянь і теорії функції (Інститут прикладних
проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача
НАН України). (113/2)

Сорока Юлія Юріївна, аспірант кафедри геометрії,
топології та динамічних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних поверхнях»
(01.01.04 – геометрія та топологія). Спецрада Д 26.206.03
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник –
Максименко С. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології (Інститут математики НАН України).
Опоненти: Болотов Д. В., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу диференціальних рівнянь та геометрії (Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН
України); Савченко О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри прикладної математики та економічної кібернетики (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет»). (200/2)

Алькін Антон Олегович, провідний інженер Інституту
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН Украї-

Хількова Лариса Олександрівна, старший викладач
кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій
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Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною
адсорбцією на межі» (01.01.03 – математична фізика).
Спецрада Д 64.175.01 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 – Хруслов Є. Я., доктор фіз.-мат. наук, академік
НАН України, професор, завідувач відділу диференціальних рівнянь і геометрії (Фізико-технічний інститут низьких
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти:
Мельник Т. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри математичної фізики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Скрипнік І. І., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, директор
(Інститут прикладної математики і механіки НАН України).
(203/2)
Мазуренко Юлія Степанівна, тимчасово не працює:
«Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанодисперсної магній-заміщеної літій-залізної шпінелі»
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Остафійчук Б. К., доктор фіз.-мат. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
спектроскопії поверхні новітніх матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); Галій П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
(279/2)
Клімчук Тарас Володимирович, провідний інженер-математик науково-дослідного сектору механіки
спряжених хвильових полів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними штампами»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).
Спецрада К 26.001.21 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Острик В. І., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач науково-дослідного сектору
механіки спряжених хвильових полів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Мартиняк Р. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу математичних проблем
контактної механіки (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України);
Дудик М. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор
кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання
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(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (286/2)
Терлецький Дмитро Олександрович, асистент кафедри інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Об’єктно-орієнтована
динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах» (01.05.03 – математичне та програмне
забезпечення обчислювальних машин і систем). 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 керівник – Провотар О. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
інформаційних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Єршов С. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, в. о.
завідувача відділу методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Жереб К. А.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
відділу теорії комп’ютерних обчислень (Інститут програмних систем НАН України). (293/2)
Козеренко Сергій Олександрович, тимчасово не працює: «Графи Маркова одновимірних динамічних систем»
(01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика). Спецрада Д 26.001.18 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Кириченко В. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий
співробітник НДЧ (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Донець Г. П., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу економічної
кібернетики (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України); Зеленський О. В., кандидат фіз.-мат. наук,
доцент кафедри математики (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). (367/2)
Царегородцев Ярослав Вячеславович, асистент
кафедри дослідження операцій Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Асимптотичні
властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях
із похибками в змінних» (01.01.05 – теорія ймовірностей
і математична статистика). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кукуш О. Г.,
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного
аналізу (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Пилипенко А. Ю., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник відділу теорії випадкових процесів (Інститут математики НАН України); Арясова О. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу тектонофізики (Інститут геофізики імені
С. І. Субботіна). (369/2)
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Сиротенко Антон Володимирович, асистент кафедри
математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Обмежені та інтегровані зі степенем р розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д
26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Городній М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан механіко-математичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Слюсарчук В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, членкореспондент НАН України, професор кафедри вищої
математики (Національний університет водного господарства та природокористування); Черевко І. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, декан факультету математики
та інформатики (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (440/2)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Іваненко Олександр Петрович, інженер-технолог
І категорії відділу електрохімії та технології неорганічних
матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України: «Синтез, будова та властивості фторидів рідкісноземельних елементів нижчих ступенів окиснення» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада
Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України (03680, м. Київ, просп.
Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-15-16). Науковий керівник – Омельчук А. О., доктор хім. наук, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу електрохімії та технології
неорганічних матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України). Опоненти:
Неділько С. А., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Калібабчук В. О., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри медичної та
загальної хімії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (32/2)
Зульфігаров Артур Олегович, асистент кафедри
загальної та неорганічної хімії Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України: «Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co – Ni з аміноспиртами: синтез,
будова, електрокаталітичні властивості» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 26.218.01 в Інституті загальної
та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України
(03680, м. Київ, просп. Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-1516). Науковий керівник – Андрійко О. О., доктор хім. наук,
професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної
хімії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). Опоненти: Трунова О. К., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гетерофаз98

ного синтезу неорганічних сполук та матеріалів (Інститут
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН
України); Барсуков В. З., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії (Київський національний університет технологій та дизайну
МОН України). (33/2)
Лунін Володимир Вікторович, тимчасово не працює: «Синтез та властивості продуктів діазоніювання
1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів» (02.00.03 – органічна
хімія). Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Новіков В. П., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Братенко М. К.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри медичної
та фармацевтичної хімії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Обушак М. Д.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (89/2)
Залізна Катерина Володимирівна, асистент кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних
препаратів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України: «Реакції на основі продуктів перегрупувань 5¢,6¢,7¢,8¢-тетрагідро-1¢Нспіро[циклогексан-1,2¢-хіназолін]-4¢(3¢Н)-ону» (02.00.03 –
органічна хімія). Спецрада Д 08.078.03 у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН
України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (0562)
47-33-79). Науковий керівник – Марков В. І., доктор хім.
наук, професор, професор кафедри технології органічних
речовин та фармацевтичних препаратів (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН
України). Опоненти: Журавель І. О., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Тарабара І. М., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України). (327/2)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Лукашеня Оксана Сергіївна, науковий співробітник
відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В. П. Комісаренка НАМН України»: «Участь системи
генерації оксиду азоту, протеїнкіназних систем та ядерних транскрипційних факторів в регуляції функції кори
надниркових залоз» (14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 26.558.01 у ДУ «Інститут ендокринології та обміну
речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України» (04114,
м. Київ, вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-12-63). НауСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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ковий керівник – Ковзун О. І., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В. П. Комісаренка НАМН України»). Опоненти: Горбенко Н. І., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу експериментальної фармакології та токсикології (ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»); Полозова Л. Г., кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри ендокринології та дитячої
ендокринології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (82/2)
Кіприч Тетяна Валеріївна, молодший науковий співробітник відділу експериментальної фармакології та
токсикології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»: «Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу
на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)»
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 26.558.01 у
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В. П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул.
Вишгородська, 69; тел. (044) 254-12-63). Науковий
керівник – Горбенко Н. І., доктор біол. наук, професор,
завідувач відділу експериментальної фармакології та
токсикології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). Опоненти: Кучмеровська Т. М., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Пушкарьов В. М.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»). (83/2)
Міщенко Вікторія Сергіївна, викладач кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету
фізичного виховання і спорту України МОН України: «Індивідуальні особливості психофізіологічного стану спортсменів за умови тренувальних навантажень» (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 – Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології
(Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України). Опоненти: Богдановська Н. В.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичної
реабілітації (Запорізький національний університет МОН
України); Чернозуб А. А., доктор біол. наук, професор,
декан факультету фізичного виховання і спорту (Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН України). (109/2)
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Бондарчук Валентина Іванівна, старший лаборант
кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»:
«Ремоделювання структурних компонентів щоки при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту» (14.03.01 – нормальна анатомія).
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 – Мисула І. Р., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Піскун Р. П., доктор біол. наук, професор, професор кафедри
медичної біології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Масна З. З.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). (353/2)
Долинко Неля Петрівна, асистент кафедри анатомії і
фізіології людини та тварин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Морфофункціональний стан яєчка і передміхурової залози у
нормі, під впливом етанолової інтоксикації та її корекція»
(14.03.01 – нормальна анатомія). 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 – Грицуляк Б. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України). Опоненти: Небесна З. М., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри гістології та
ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Хмара Т. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
анатомії людини імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).
(354/2)
Бібчук Катерина В’ячеславівна, викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка: «Особливості енергетичного та вуглеводно-протеїнового обміну в коропів різного віку за дії гербіцидів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.004.08 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Жиденко А. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Калачнюк Л. Г., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри біохімії та фізі99
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ології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Столяр О. Б., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри хімії та методики її навчання, керівник НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (443/2)
Гончарук Олександр Миколайович, молодший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України: «Аgrobacterium-опосередкована трансформація
м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) з використанням
гена орнітин--амінотрансферази» (03.00.15 – генетика). Спецрада Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин
і генетики НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел. 257-51-50). Науковий керівник –
Дубровна О. В., доктор біол. наук, провідний науковий
співробітник відділу генетичного поліпшення рослин
(Інститут фізіології рослин і генетики НАН України). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу генетики
клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України); Баннікова М. О., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник відділу молекулярної генетики (Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України). (465/2)

245-46-90). Науковий керівник – Руденко І. І., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник НДІ в’яжучих матеріалів імені В. Д. Глуховського (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Соболь Х. С., доктор тех. наук, професор кафедри
автомобільних доріг та мостів (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Токарчук В. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (8/2)
Грицанчук Андрій Валентинович, асистент кафедри
розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів» (05.15.13 –
трубопровідний транспорт, нафтогазосховища). Спецрада
Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422)
4-22-64). Науковий керівник – Побережний Л. Я., доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімії (ІваноФранківський національний технічний університет нафти і
газу). Опоненти: Банахевич Ю. В., доктор тех. наук, начальник відділу магістральних газопроводів і газорозподільних станцій (ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»);
Драгілєв А. В., кандидат тех. наук, директор ПП «Інжинірингові технології». (10/2)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бачинський Юрій Дмитрович, науковий співробітник
відділу високоміцних і спеціальних чавунів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України:
«Вплив процесу модифікування в передкристалізаційному
періоді на структуроутворення і властивості тонкостінних виробів з високоміцного чавуну» (05.16.04 – ливарне
виробництво). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України (03142,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 34/1; тел. (044)
424-35-15). Науковий керівник – Бубликов В. Б., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України). Опоненти: Хричиков В. Є., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри ливарного виробництва
(Національна металургійна академія України МОН України); Ямшинський М. М., кандидат тех. наук, доцент, в. о.
завідувача кафедри ливарного виробництва чорних і
кольорових металів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (4/2)

Бузовський Віталій Петрович, асистент кафедри
теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій:
«Розробка ефективного конденсаційного методу вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням ежекційного пристрою» (05.15.13 – трубопровідний
транспорт, нафтогазосховища). Спецрада Д 20.052.04 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). Науковий
керівник – Кологривов М. М., кандидат тех. наук, доцент
кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (Одеська національна академія харчових
технологій МОН України). Опоненти: Середюк М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспорту і
зберігання нафти і газу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); Яновський С. Р.,
кандидат тех. наук, головний інженер філії «Магістральні
нафтопроводи «Дружба» (ПАТ «Укртранснафта»). (11/2)

Скорик Віталій Володимирович, інженер-технолог аналітичного відділу ТОВ «УкрСКС»: «Тампонажні розчини
на основі лужного цементу для перемінних умов тверднення в свердловині» (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)

Тракало Тетяна Олександрівна, асистент кафедри
технології зберігання і переробки зерна Національного
університету харчових технологій: «Технологія виробництва комбікормів з використанням лляних кормових
екстрактів» (05.18.02 – технологія зернових, бобових,
круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних
культур). Спецрада Д 26.058.06 у Національному універ-
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ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий
керівник – Шаповаленко О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки зерна (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. наук, професор
кафедри технологій переробних і харчових виробництв
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Воєцька О. Є., кандидат тех. наук, доцент кафедри технології
комбікормів і біопалива (Одеська національна академія
харчових технологій). (28/2)
Білилівська Ольга Петрівна, інженер І категорії кафедри електроніки Вінницького національного технічного
університету: «Метод і безконтактний засіб контролю
кутових положень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами» (05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин).
Спецрада Д 05.052.02 у Вінницькому національному
технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – Осадчук В. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри радіотехніки (Вінницький
національний технічний університет). Опоненти: Сучков Г. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та
діагностики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Мартинюк В. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри телекомунікацій
і комп’ютерно-інтегрованих технологій (Хмельницький
національний університет). (54/2)
Альтайе Натхір Айєд Атхааб, аспірант кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури: «Раціональна комбінована конструкція зварного сталевого аркового
мосту для умов Іраку» (05.23.01 – будівельні конструкції,
будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник – Білик С. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Першаков В. М., доктор тех. наук, професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (Національний
авіаційний університет МОН України); Семко В. О., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
конструкцій із металу, дерева і пластмас (Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). (61/2)
Міхєєва Ольга Вікторівна, асистент Інституту дигіталізації робочого та життєвого світів Дортмундського
університету прикладних наук та мистецтв (Німеччина),
що є партнером Київського національного університету
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будівництва і архітектури: «Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні» (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) 24155-61). Науковий керівник – Бушуєв С. Д., доктор тех. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, 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); Гриша О. В., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем
обробки інформації та управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (63/2)
Янушевська Олена Іванівна, асистент кафедри технології речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Водоочисна технологія утилізації відходів різання монокристалів кремнію» (05.17.21 – технологія водоочищення). Спецрада Д 26.002.13 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-97-34). Науковий керівник –
Супрунчук В. І., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Шевчук Л. І., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри технології органічних
продуктів (Національний університет «Львівська політехніка»); Бляшина М. В., кандидат тех. наук, асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
(Національний університет водного господарства та природокористування). (78/2)
Госовський Роман Романович, аспірант кафедри
хімічної інженерії Національного університету «Львівська
політехніка»: «Закономірності фільтраційного сушіння
органічної сировини для виготовлення альтернативного
палива» (05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології). Спецрада Д 35.052.09 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 272-26-57). Науковий керівник – Атаманюк В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Білей П. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (Національний лісотехнічний університет
України МОН України); Ляпощенко О. О., доктор тех. наук,
доцент, доцент кафедри процесів та обладнання хімічних
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і нафтопереробних виробництв (Сумський державний університет МОН України). (98/2)
Красько Олена Володимирівна, інженер кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»: «Методи та алгоритми підвищення ефективності
функціонування конвергентних оптичних мереж доступу»
(05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). 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 – Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
телекомунікацій (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Толюпа С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки
та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Єременко О. С.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, докторант кафедри телекомунікаційних систем (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України).
(108/2)
Янишин Володимир Богданович, аспірант кафедри
телекомунікацій Національного університету «Львівська
політехніка»: «Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах» (05.12.02 –
телекомунікаційні системи та мережі). 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 – Кирик М. І.,
кандидат тех. наук, доцент, докторант кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Ложковський А. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комутаційних систем
(Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
МОН України); Отрох С. І., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій (Державний університет телекомунікацій МОН України). (111/2)
Куклов Валентин Михайлович, старший викладач
кафедри телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій: «Методика передачі
з’єднання рухомих абонентів гетерогенних програмноконфігурованих мереж» (05.12.02 – телекомунікаційні
системи та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий
керівник – Заїка В. Ф., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри телекомунікаційних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Хлапонін Ю. І., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри кібернетичної безпеки
та комп’ютерної інженерії (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України); Кільменінов О. А., кандидат тех. наук, начальник НДЛ розробки
моделей операцій науково-дослідного відділу розробки
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моделей операцій та бойових дій (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України). (112/2)
Бурлака Тетяна Василівна, аспірант кафедри процесів
і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій: «Інтенсифікація процесу сушіння
культивованих грибів» (05.18.12 – процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада Д 26.058.02 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ-33,
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий
керівник – Дубковецький І. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв
(Національний університет харчових технологій). Опоненти: Паламарчук І. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції
АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Пазюк В. М., кандидат тех. наук,
доцент, старший науковий співробітник (Інститут технічної
теплофізики НАН України). (115/2)
Петрученко Оксана Степанівна, старший викладач
кафедри інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ) Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного: «Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин
на основі нелінійних математичних моделей» (05.02.09 –
динаміка і міцність машин). Спецрада Д 35.052.06 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-23-98). Науковий керівник – Величко Л. Д., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ)
(Національна академія сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного). Опоненти: Ярошевич М. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин (Луцький національний технічний університет); Гелетій В. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри технічної механіки та
динаміки машин (Національний університет «Львівська
політехніка»). (120/2)
Цибрій Юрій Олександрович, завідувач лабораторії
кафедри машинознавства Національного авіаційного
університет: «Механотронна система керування виплавкою титану» (05.02.02 – машинознавство). 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) 204-82-82). Науковий керівник – Грабовський Г. Г.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Козлов Л. Г.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології та
автоматизації машинобудування (Вінницький національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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ний технічний університет); Бєляєв Ю. Б., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління (Національний університет харчових технологій). (124/2)
Абдурахман Ахмед Ісса Алі, аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки: «Підвищення якості мобільного
зв’язку в системах нових поколінь на основі використання
методів адаптації» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 64.052.09 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-13).
Науковий керівник – Лошаков В. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії
(Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України). Опоненти: Гаркуша С. В., доктор тех. наук,
професор, проректор з наукової роботи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Озеров С. В., кандидат тех. наук, старший викладач кафедри
радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних
Сил (Харківській університет Повітряних Сил Міноборони
України). (135/2)
Андрейко Віталія Миколаївна, викладач кафедри
інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ
«Університет Короля Данила»: «Розвиток методів оцінки
якості програмного забезпечення засобів вимірювальної
техніки під час сертифікаційних випробувань» (05.01.02 –
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 64.827.01 у ННЦ «Інститут метрології»
Мінекономрозвитку України (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42; тел. (057) 700-34-09). Науковий керівник –
Кузь М. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмної інженерії (ПВНЗ
«Університет Короля Данила»). Опоненти: Косач Н. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри авіаційних
приладів та вимірювань (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Середюк Д. О., кандидат тех. наук, начальник НДЛ центру наукового забезпечення вимірювань
(ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»). (143/2)
Масюк Арсеній Леонідович, інженер програмних
систем, QUISS AG, м. Пуххайм, Німеччина: «Діалогові
засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 11.052.03 у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300,
м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239)
2-03-09). Науковий керівник – Святний В. А., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної
інженерії (ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» МОН України). Опоненти: Саух С. Є., доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені
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Г. Є. Пухова НАН України); Пількевич І. А., доктор тех.
наук, професор, заслужений працівник освіти України,
професор кафедри комп’ютерних і інформаційних технологій (ДВНЗ «Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова»). (144/2)
Шептун Сергій Юрійович, спеціаліст І категорії, інженер
дільниці № 25 Слобідського району КП «Жилкомсервіс»,
м. Харків: «Сухі суміші на основі портландцементу та мінеральних добавок для наливних підлог підвищеної зносостійкості» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 64.820.02 в Українському державному університеті
залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків,
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий
керівник – Казімагомедов І. Е., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів (Харківський національний університет будівництва та архітектури). Опоненти: Плугін Д. А., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та
споруд (Український державний університет залізничного
транспорту МОН України); Бєліченко О. А., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник кафедри технології
дорожньо-будівельних матеріалів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України).
(177/2)
Остап’юк Соломія Даріївна, тимчасово не працює:
«Вдосконалення методології впровадження системи
НАССР, як системи управління якістю, на молокопереробних підприємствах» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д
35.052.21 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Микийчук М. М., доктор тех. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Тріщ Р. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та
сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія
МОН України); Гонсьор О. Й., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри механізації та автоматизації тваринництва (Львівський національний аграрний університет МОН
України). (204/2)
Руда Марія Віталіївна, асистент кафедри екологічної
безпеки та природокористування Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»: «Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу» (05.01.02 – стандартизація,
сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д
35.052.21 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Обшта А. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики та програмування (Національний уні103
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верситет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Середюк О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Чабан О. П.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри медичної інформатики (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (205/2)
Любчик Ольга Сергіївна, тимчасово не працює: «Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Микийчук М. М., доктор тех. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Васілевський О. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри метрології та промислової
автоматики (Вінницький національний технічний університет МОН України); Сусол Н. Я., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри харчових технологій та оздоровчого харчування (Львівський інститут економіки та туризму МОН
України). (206/2)
Мейріс Антон Жанович, науковий співробітник відділу
високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики НАН України: «Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з поверхневими заглибленнями» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика). Спецрада Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України (МСП-03680, м. Київ-57,
вул. Желябова, 2-а; тел. (044) 456-62-82). Науковий керівник – Халатов А. А., доктор тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу високотемпературної
термогазодинаміки (Інститут технічної теплофізики НАН
України), завідувач кафедри фізики енергетичних систем
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Горобець В. Г., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Димитрієва Н. Ф., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу
гідробіоніки та керування примежовим шаром (Інститут
гідромеханіки НАН України). (270/2)
Канигін Олександр Вікторович, молодший науковий
співробітник відділу теплофізичних процесів у котлах
Інституту технічної теплофізики НАН України: «Підвищення ефективності газових жаротрубних водогрійних
котлів» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика). Спецрада Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України (МСП-03680, м. Київ-57, вул.
Желябова, 2-а; тел. (044) 456-62-82). Науковий керівник –
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Сігал О. І., кандидат тех. наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу теплофізичних процесів у котлах
(Інститут технічної теплофізики НАН України). Опоненти:
Туз В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
(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). (274/2)
Макаренко Андрій Анатолійович, молодший науковий
співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України: «Вплив
гідродинамічної кавітаційної обробки гетерогенних систем
на утворення ліпідних наноструктур» (05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада
Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України (МСП-03680, м. Київ-57, вул. Желябова, 2-а; тел. (044)
456-62-82). Науковий керівник – Долінський А. А., доктор
тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу тепломасообміну в дисперсних системах, почесний
директор (Інститут технічної теплофізики НАН України).
Опоненти: Горобець В. Г., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Петренко В. П., кандидат тех. наук, доцент
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України).
(275/2)
Друбецький Антон Юхимович, асистент кафедри
«Електрорухомий склад залізниць» Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Удосконалення системи взаємного навантаження тягових двигунів постійного
та пульсуючого струму» (05.22.09 – електротранспорт).
Спецрада Д 08.820.01 у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий
керівник – Афанасов А. М., доктор тех. наук, професор,
декан факультету «Управління енергетичними процесами» (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна).
Опоненти: Сінчук О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті (ДВНЗ «Криворізький
національний університет»); Ципленков Д. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії (ДВНЗ «Національний гірничий університет»).
(287/2)
Сироткіна Олена Ігорівна, асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем ДВНЗ «Національний гірничий університет»: «Методи діагностики
SCADA систем на основі m-арних кортежів та k-значної
логіки» (01.05.02 – математичне моделювання та обчисСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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лювальні методи – технічні науки). Спецрада Д 08.084.01 у
Національній металургійній академії України МОН України
(49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56).
Науковий керівник – Алексєєв М. О., доктор тех. наук, професор, декан факультету інформаційних технологій (ДВНЗ
«Національний гірничий університет»). Опоненти: Гнатушенко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України); Положаєнко С. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих
систем управління (Одеський національний політехнічний
університет). (288/2)
Кордуба Ірина Богданівна, заступник голови Секретаріату української асоціації районних і обласних рад: «Науково-технічне обґрунтування зняття з експлуатації водних комплексів об’єктів ядерної енергетики» (05.14.14 –
теплові та ядерні енергоустановки). Спецрада Д 41.052.04
в Одеському національному політехнічному університеті
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел.
(048) 705-84-03). Науковий керівник – Ващенко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, професор кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних
технологій (Державна екологічна академія післядипломної
освіти та управління). Опоненти: Скалозубов В. І., доктор
тех. наук, професор, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки, професор кафедри атомних електростанцій (Одеський національний політехнічний університет); Азаров С. І., доктор тех. наук, провідний науковий
співробітник відділу дослідного ядерного реактора (Інститут ядерних досліджень НАН України). (368/2)
Шаповалов Олексій Іванович, провідний інженер відділу розробки електронних пристроїв ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мікротерм»: «Магнітострикційний
рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям
ультразвукового торсійного імпульсу» (05.11.13 – прилади
і методи контролю та визначення складу речовин). Спецрада Д 64.050.09 у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Стенцель Й. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем
управління (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Сахацький В. Д., доктор тех. наук, професор, професор кафедри метрології та
безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); Лопатін В. В., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки та автоматизованих систем (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова). (370/2)
Літвінов Костянтин Анатолійович, старший викладач
кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління Східноукраїнського національного університету імеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ні Володимира Даля: «Ультразвуковий рівнемір рідини
з одноразовим поширенням ультразвукового імпульсу
в газовому середовищі» (05.11.13 – прилади і методи
контролю та визначення складу речовин). Спецрада Д
64.050.09 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Стенцель Й. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем
управління (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Сахацький В. Д., доктор тех. наук, професор, професор кафедри метрології
та безпеки життєдіяльності (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет); Лопатін В. В., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). (371/2)
Миронів Іван Васильович, асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Інституту фізикотехнічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Інформаційна
технологія розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів» (05.13.06 – інформаційні
технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул.
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник –
Остапов С. Е., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Поваразнюк А. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної
техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Корнага Я. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технічної кібернетики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (372/2)
Малієнко Андрій Вікторович, асистент кафедри системного аналізу і управління ДВНЗ «Національний гірничий
університет» МОН України: «Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття
рішень» (05.13.07 – автоматизація процесів керування).
Спецрада Д 08.080.07 у ДВНЗ «Національний гірничий
університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник –
Новицький І. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри системного аналізу і управління (ДВНЗ «Національний гірничий університет»). Опоненти: Стадник М. І.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем (ДВНЗ «Вінницький національний аграрний університет» МОН України); Тронь В. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій (ДВНЗ «Криворізький
національний університет» МОН України). (373/2)
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Тарабан Сергій Миколайович, інженер ДП «ДержавтотрансНДІпроект»: «Методи і моделі раціональної
організації функціонування автотранспортних потоків на
вулично-дорожній мережі міста» (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) 280-73-38).
Науковий керівник – Данчук В. Д., доктор фіз.-мат. наук,
професор, декан факультету транспортних та інформаційних технологій (Національний транспортний університет МОН України). Опоненти: Шраменко Н. Ю., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри транспортних технологій (Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка МОН
України); Абрамова Л. С., кандидат тех. наук, доцент,
професор кафедри організації та безпеки дорожнього
руху (Харківський національний автомобільно-дорожній
університет МОН України). (375/2)
Каверин Костянтин Олександрович, асистент кафедри будівельних матеріалів Київського національного
університету будівництва і архітектури МОН України:
«Високоміцні легкі бетони на основі портландцементу,
модифікованого комплексними органо-кремнеземистими
добавками» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби).
Спецрада 26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Пушкарьова К. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельних матеріалів (Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН України). Опоненти: Мішутін А. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри автомобільних доріг та
аеродромів (Одеська державна академія будівництва та
архітектури МОН України); Чудновский С. М., кандидат
тех. наук, директор (Науково-виробниче підприємство
«МІСТІМ»). (377/2)
Омаров Джанай Магомедович, директор ПП «ОдіумПрестиж»: «Підвищення продуктивності та якості міських
автобусних перевезень» (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) 280-73-38). Науковий керівник – Прокудін Г. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних перевезень та митного контролю
(Національний транспортний університет МОН України).
Опоненти: Давідич Ю. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри транспортних систем і логістики (Харківський національний університет міського господарства
імені А. М. Бекетова); Любий Є. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри транспортних систем і логістики
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет). (378/2)
Пастух Ганна Степанівна, асистент кафедри технології
цукру і підготовки води Національного університету хар106

чових технологій МОН України: «Розроблення технології
пектину з вторинної картопляної сировини» (05.18.05 –
технологія цукристих речовин та продуктів бродіння).
Спецрада Д 26.058.04 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 287-96-95). Науковий керівник –
Грабовська О. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри технології цукру і підготовки води (Національний
університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Перцевий Ф. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології харчування (Сумський національний
аграрний університет МОН України); Мазняк З. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри устаткування харчової і готельної індустрії імені М. І. Беляєва (Харківський
державний університет харчування і торгівлі МОН України). (379/2)
Давиденко Ніна Володимирівна, асистент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерноінтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування: «Моніторинг
ефективності електроспоживання насосних станцій системи комунального водопостачання з урахуванням чинників
зовнішнього середовища» (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 – Розен В. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Сінчук О. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та
транспорті (ДВНЗ «Криворізький національний університет»); Гладь І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу). (410/2)
Гладкіх Нікіта Дмитрович, інженер-програміст ТОВ
«Нік-Електроніка»: «Цифровий підводний акустичний
зв’язок в мілкому морі» (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 – Дідковський В. С., 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). (435/2)
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Махно Михайло Федорович, асистент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Моделі
та методи розв’язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу» (01.05.04 – системний аналіз і
теорія оптимальних рішень). Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Івохін Є. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри системного
аналізу та теорії прийняття рішень (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Андрущак І. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних технологій (Луцький національний технічний університет МОН України); Олецький О. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри мультимедійних систем
(Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України). (436/2)
Карапетян Анаіт Радіківна, старший викладач кафедри
інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету: «Моделі та методи
адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп’ютерних
мережах» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
К 73.052.04 у Черкаському державному технологічному
університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник –
Колесніков К. В., кандидат тех. наук, доцент, професор
кафедри інформаційних технологій проектування (Черкаський державний технологічний університет). Опоненти:
Кучук Г. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»); Стеценко І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації
і управління (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (437/2)
Савицька Яна Артурівна, асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Інформаційна технологія керування вугледобувним комбайном у
небезпечних зонах» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий
керівник – Чичикало Н. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Литвинов В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії
(Чернігівський національний технологічний університет);
Мошенський А. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри інформаційних систем (Національний університет харчових технологій). (438/2)
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Мохаммед Джамал Салім, аспірант кафедри телекомунікаційних систем Одеської національної академії
зв’язку імені О. С. Попова: «Моделі і методи забезпечення якості обслуговування в віртуалізованих мережах»
(05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 41.816.01 в Одеській національній академії зв’язку
імені О. С. Попова МОН України (65029, м. Одеса, вул.
Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). Науковий керівник –
Дуравкін Є. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова). Опоненти: Гаркуша С. В.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та
торгівлі»); Євдокименко М. О., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри телекомунікаційних систем (Харківський
національний університет радіоелектроніки). (439/2)
Паламар Віра Анатоліївна, директор ТОВ «Науковотехнічне підприємство «Бонус-П»: «Формування безпечності натуральних шкір з використанням монтморилоніту» (05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів).
Спецрада Д 26.055.02 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156,
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий
керівник – Мокроусова О. Р., доктор тех. наук, професор, професор кафедри товарознавства та митної справи
(Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Ліщук В. І., доктор тех. наук, професор, генеральний директор ПрАТ «Чинбар»; Омельченко Н. В., кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри
експертизи та митної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (459/2)
Семенюк Микола Віталійович, асистент кафедри
кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України:
«Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах»
(05.17.08 – процеси й обладнання хімічної технології).
Спецрада Д 35.052.09 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 272-26-57). Науковий
керівник – Бойко Т. В., кандидат тех. наук, доцент, в. о.
завідувача кафедри кібернетики хіміко-технологічних
процесів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Цейтлін М. А., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та
промислової екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Гаврилів Р. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (460/2)
Гасанов Халід Шариф огли, заступник начальника
факультету заочного навчання Академії міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Азербайджан: «Підвищен107
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ня ефективності ліквідації пожеж за рахунок скорочення
часу виявлення осередку пожежі» (21.06.02 – пожежна
безпека). Спецрада Д 64.707.01 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69).
Науковий керівник – Ключка Ю. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри пожежної
і техногенної безпеки об’єктів та технологій (Національний
університет цивільного захисту України ДСНС України).
Опоненти: Коваль О. М., доктор тех. наук, комерційний
директор ТОВ «Всесвіт комфорту»; Ніжник В. В., кандидат
тех. наук, начальник НДЦ технічного регулювання (Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
ДСНС України). (467/2)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Дацюк Інна Валеріївна, асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького національного аграрного університету:
«Використання преміксів Інтермікс в годівлі свиней
при вирощуванні на м’ясо» (06.02.02 – годівля тварин
і технологія кормів). Спецрада Д 27.821.01 у Білоцерківському національному аграрному університеті МОН
України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел.
(04563) 5-12-88). Науковий керівник – Мазуренко М. О.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів
(Вінницький національний аграрний університет МОН
України). Опоненти: Дяченко Л. С., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри технології кормів, кормових
добавок і годівлі тварин (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України); Півторак Я. І.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри годівлі
тварин і технології кормів (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького МОН України). (132/2)
Любасюк Назарій Васильович, асистент кафедри
годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького національного аграрного університету: «Використання білково-вітамінно-мінеральної
добавки Інтермікс у годівлі свиней» (06.02.02 – годівля
тварин і технологія кормів). Спецрада Д 27.821.01 у Білоцерківському національному аграрному університеті МОН
України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел.
(04563) 5-12-88). Науковий керівник – Гуцол А. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів (Вінницький
національний аграрний університет МОН України). Опоненти: Засуха Ю. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України); Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин (Полтавська державна аграрна академія
МОН України). (133/2)
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Діденко Максим Михайлович, старший викладач кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Природне насіннєве відновлення дуба звичайного в південній
частині Лівобережного Лісостепу України» (06.03.03 –
лісознавство і лісівництво). Спецрада К 64.828.01 в Українському ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького Держагентства лісових ресурсів України та НАН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 86; тел. (057) 704-10-02). Науковий керівник – Мєшкова В. Л., доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії захисту лісу (Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького). Опоненти: Гойчук А. Ф.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри біології
лісу та мисливствознавства (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України);
Мазепа В. Г., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри лісівництва (Національний лісотехнічний університет
України МОН України). (209/2)
Довбаш Надія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу агроекології і аналітичних досліджень ННЦ
«Інститут землеробства НААН України»: «Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктивність кукурудзи в умовах забруднення екотопів важкими металами»
(06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 26.004.04 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Корсун С. Г., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень
(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). Опоненти:
Іваніна В. В., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач відділу
агрохімії (Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України); Макаренко Н. А., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). (269/2)
Ковальська Станіслава Сергіївна, аспірант кафедри
лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Динаміка рослинної біомаси штучних соснових лісів Південного Придніпровського Полісся» (06.03.02 – лісовпорядкування та
лісова таксація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Лакида П. І.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Пастернак В. П., доктор
с.-г. наук, професор, провідний науковий співробітник
лабораторії моніторингу і сертифікації лісів (Український
ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та
агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького); Сахарук Г. А.,
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кандидат с.-г. наук, викладач спеціальних дисциплін лісівничого профілю (ДВНЗ «Шацький лісовий коледж імені
В. В. Сулька»). (441/2)
Котляревська Уляна Миколаївна, викладач спеціальних
дисциплін Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового
господарства»: «Мортмаса клейковільхових лісів Українського Полісся» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво).
Спецрада Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Білоус А. М., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Пастернак В. П., доктор с.-г. наук, професор, провідний
науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів (Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького); Сірук Ю. В., кандидат с.-г. наук, завідувач кафедри
таксації лісу та лісовпорядкування (Житомирський національний агроекологічний університет). (442/2)
Бугайов Сергій Миколайович, старший викладач кафедри лісоуправління та лісоексплуатації Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва:
«Особливості формування та хід росту вільхових насаджень Лівобережного Лісостепу України» (06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація). Спецрада Д 26.004.09
у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Пастернак В. П., доктор с.-г. наук, професор, провідний
науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів (Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького). Опоненти: Гірс О. А., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Блищик І. В., кандидат с.-г. наук, викладач лісівничих дисциплін (Березнівський лісотехнічний
коледж Національного університету водного господарства
та природокористування). (464/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Чередніченко Олексій Володимирович, аспірант кафедри стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста»
(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 –
Рудь М. О., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри
історії стародавнього світу та середніх віків (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
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Дятлов В. О., доктор істор. наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри всесвітньої історії (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Слюсаренко І. Ю., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри
міжнародних відносин та міжнародного права (Київський
університет імені Бориса Грінченка). (5/2)
Ластовець Наталія Олександрівна, старший лаборант
з вищою освітою кафедри українознавства Харківського
національного університету радіоелектроніки: «Життя та
діяльність представників українських дипломатичних місій
(1918 – 1921 pp.» (07.00.01 – історія України). 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 –
Калініченко В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри історії України (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Волосник Ю. П., доктор істор. наук, професор кафедри історії Східної Європи
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Сєряков С. О., кандидат істор. наук, доцент кафедри
всесвітньої історії (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (6/2)
Татіївська Інеса Петрівна, старший викладач кафедри
естрадного виконавства Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв: «Інституційна діяльність України в галузі повернення та реституції культурних цінностей
(1992 – 2011 pp.)» (26.00.01 – теорія та історія культури –
історичні науки). Спецрада Д 26.850.01 у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства
культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус
15; тел. 501-78-28). Науковий керівник – Школьна О. В.,
доктор мистецтвознавства, професор, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Київський університет імені Бориса Грінченка).
Опоненти: Ковальчук Г. І., доктор істор. наук, професор,
директор (Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського); Кот С. І., кандидат
істор. наук, старший науковий співробітник, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України,
керівник неструктурної групи «Центр досліджень проблем
повернення та реституції культурних цінностей» (Інститут
історії України НАН України). (110/2)
Лехнюк Роман Олегович, асистент кафедри новітньої
історії України імені Михайла Грушевського Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті
XX століття: національно-політичний аспект» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 35.0S1.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
239-41-36). Науковий керівник – Мудрий М. М., кандидат
істор. наук, доцент кафедри новітньої історії України імені
Михайла Грушевського (Львівський національний універ109
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ситет імені Івана Франка). Опоненти: Литвин М. Р., доктор
істор. наук, професор, директор (Інститут українознавства
імені Івана Крип’якевича НАН України); Єгрешій О. І., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (140/2)
Скіра Юрій Романович, аспірант кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України: «Участь монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв на території Львівської
архієпархії Греко-Католицької Церкви у 1942 – 1944 pp.»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів,
вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий
керівник – Хома І. Я., кандидат істор. наук, доцент, доцент
кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Шкраб’юк П. В., доктор істор. наук,
старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу
української літератури (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України); Концур-Карабінович Н. М.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії та
політології (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України). (154/2)
Феденко Олена Олексіївна, аспірант Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті
Наддніпрянської України наприкінці XVIII – початку XX
ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.235.01 в
Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул.
М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий керівник – Бачинська О. А., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії України (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Константінова В. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри
історії і філософії (Бердянський державний педагогічний
університет МОН України); Шевченко В. В., кандидат істор.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу історії України XIX – початку XX століття (Інститут історії України НАН України). (191/2)
Мітковська Тетяна Сергіївна, завідувач Музею суднобудування і флоту міста Миколаєва: «Розвиток гідрографії у Північному Причорномор’ї у XIX – на початку XX ст.»
(07.00.01 – історія України). Спецрада К 38.134.01 у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; тел. (0512) 37-88-38). Науковий керівник – Рижева Н. О., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
історії, етнології та археології (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського). Опоненти:
Шаповалов Г. І., доктор істор. наук, професор, в. о. завідувача кафедри українознавства та загальної мовної підготовки (Запорізький національний технічний університет);
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Роменська О. В., кандидат істор. наук, доцент кафедри
гуманітарних дисциплін (Херсонська державна морська
академія). (237/2)
Яковлєв Ігор Васильович, старший лаборант кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету: «Громадсько-політична
діяльність Івана Драча» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 38.134.01 у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; тел. (0512) 37-88-38).
Науковий керівник – Гончарук Г. І., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри історії та етнографії України (Одеський національний політехнічний університет).
Опоненти: Даниленко В. М., доктор істор. наук, професор,
член-кореспондент, завідувач відділу історії України другої
половини XX століття (Інститут історії України НАН України); Діденко Ю. В., кандидат істор. наук, голова Миколаївської обласної організації Народного руху України. (238/2)
Сокирко Анастасія Андріївна, завідувач сектору методичної роботи науково-дослідного відділу експозиційної та методичної роботи Національного музею Тараса
Шевченка: «Діяльність об’єднань художників УСРР
(1920-ті – початок 1930-х pp.): суспільно-політичний контекст» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.001.20
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Пижик А. М., кандидат істор. наук, доцент, завідувач
кафедри новітньої історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: ГайНижник П. П., доктор істор. наук, завідувач відділу історичних студій (НДІ українознавства); Розовик О. Д., кандидат
істор. наук, асистент кафедри україністики (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця). (246/2)
Левчук Ірина Сергіївна, вчитель історії ЗОШ І – ІІ ступенів с. Боремець Млинівського району Рівненської області:
«Діяльність польських, українських та єврейських жіночих
організацій у Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 76.051.06
в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул.
М. Коцюбинського, 2; тел. (372) 58-48-10). Науковий керівник – Гон М. М., доктор політ. наук, професор, завідувач
кафедри політичних наук (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України). Опоненти: Комар В. Л.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії
слов’ян (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника МОН України); Парнета О. Й., кандидат
істор. наук, викладач коледжу економіки, права та інформаційних технологій (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (300/2)
Подлевський Святослав Володимирович, старший
лаборант відділу музейної та науково-фондової діяльносСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ті Національного архітектурно-історичного заповідника
«Чернігів Стародавній»: «Графіті Чернігова у соціокультурному просторі X – XVII ст.» (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 – Черненко О. Є., кандидат
істор. наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти:
Кулаковський П. М., доктор істор. наук, професор кафедри країнознавства (Національний університет «Острозька академія»); Бобровський Т. А., кандидат істор. наук,
молодший науковий співробітник сектору комплексних
досліджень пам’яток заповідника науково-дослідного відділу Інституту «Свята Софія» (Національний заповідник
«Софія Київська»). (434/2)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Наумова Марія Олександрівна, помічник адвоката
Наумової О. О., м. Київ: «Активізація соціального підприємництва як чинник підвищення якості життя населення»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;
тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Грішнова О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Міщук Г. Ю.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет
водного господарства та природокористування МОН України); Шаульська Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту і поведінкової економіки,
декан економічного факультету (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця).
(56/2)
Іванова Анна Миколаївна, викладач кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету: «Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень» (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 –
Крисоватий А. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри податків та фіскальної політики, ректор
(Тернопільський національний економічний університет).
Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Університет митної справи та
фінансів МОН України); Серебрянський Д. М., кандидат
екон. наук, доцент, директор (Департамент моніторингу
баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів
України). (57/2)
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Цетнар Лариса Олегівна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету: «Інтегровані маркетингові комунікації підприємств виробників спортивних
товарів» (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, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Микитюк П. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління
(Тернопільський національний економічний університет).
Опоненти: Окландер М. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу (Одеський національний
політехнічний університет МОН України); Птащенко О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, керівник відділу маркетингу
та корпоративних комунікацій (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН
України). (58/2)
Корнійчук Ангеліна Анатоліївна, старший викладач
кафедри економіки та підприємництва Житомирського
державного технологічного університету: «Стратегічна
діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.058.01 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68;
тел. (044) 289-96-00). Науковий керівник – Тарасюк Г. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування (Житомирський державний технологічний університет). Опоненти: Кузнецова І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту організацій та ЗЕД (Одеський національний
економічний університет МОН України); Мельник Л. М.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
України). (80/2)
Базилевич Петро Романович, менеджер – науковий консультант з експортно-імпортних операцій відділу
логістики ТОВ «Нестле Україна»: «Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-22-10). Науковий керівник – Кузьмін О. Є., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (Одеський національний політехнічний
університет МОН України); Кужда Т. І., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя МОН України). (90/2)
Терлецька Вікторія Олександрівна, асистент кафедри
менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»: «Економічне
оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.052.03 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-22-10). Науковий керівник – Поплавська Ж. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної
і прикладної економіки (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Мельник М. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач сектору просторового розвитку
(ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»); Дропа Я. Б., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (93/2)
Головко Олег Павлович, науковий співробітник НДЧ
Національного університету «Одеська юридична академія»: «Державне регулювання розвитку будівельної галузі
України» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул.
Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник –
Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії, національної та міжнародної
економіки (Класичний приватний університет). Опоненти:
Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри макроекономіки і державного управління (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Кислий В. М., кандидат
екон. наук, доцент, головний спеціаліст відділу міжнародного науково-технічного співробітництва (Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН
України). (147/2)
Дмитриченко Микита Ігорович, молодший науковий співробітник відділу макроекономіки та державного
управління Причорноморського НДІ економіки та інновацій: «Сучасні механізми державного регулювання транспортної галузі України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01
у Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009,
м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Цвірко О. О., доктор екон. наук, доцент,
головний науковий співробітник відділу макроекономіки
та державного управління (Причорноморський НДІ економіки та інновацій). Опоненти: Гальцова О. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії,
національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет); Демчук Н. І., доктор екон. наук, про112

фесор, професор кафедри фінансів та банківської справи
(Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України). (148/2)
Носатов Ігор Костянтинович, аспірант Класичного приватного університету: «Регулювання сфери інформаційних
технологій в національній економіці» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада
К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 70938-69). Науковий керівник – Покатаєва О. В., доктор екон.
наук, професор, перший проректор (Класичний приватний
університет). Опоненти: Стройко Т. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України); Князєва О. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економіки підприємства та корпоративного управління
(Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
МОН України). (149/2)
Франчук Олена Петрівна, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін ДЗ «Київський коледж зв’язку»: «Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в
Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул.
Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник –
Бойко О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами
(Запорізька державна інженерна академія МОН України).
Опоненти: Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічного аналізу та обліку (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Коваль В. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри прикладної економіки
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету
МОН України). (150/2)
Савчук Василь Анатолійович, головний економіст сектору кредитування малого та середнього бізнесу відділу
роздрібного кредитування філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Житомирі: «Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки»
(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) 37-4931). Науковий керівник – Масловська Л. Ц., доктор екон.
наук, професор, тимчасово не працює. Опоненти: Писаренко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Полтавська державна аграрна академія);
Безус Р. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу (Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет). (181/2)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Кебко Володимир Васильович, молодший науковий
співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Розвиток фінансової звітності
підприємств аграрного сектору економіки» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 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 – Жук В. М., доктор екон. наук, професор,
академік НААН України, головний науковий співробітник
відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Камінська Т. Г., доктор екон.
наук, професор, в. о. ректора (Київський кооперативний
інститут бізнесу і права); Жураковська І. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Луцький
національний технічний університет). (182/2)
Зуєва Олександра Валерівна, викладач кафедри банківської справи Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця: «Оцінювання фінансового потенціалу банку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057)
702-18-35). Науковий керівник – Лебідь О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи
(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Квасницька Р. С., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький національний
університет); Гуцалюк О. М., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної
діяльності (Центральноукраїнський національний технічний університет). (186/2)
Оксенюк Сергій Григорович, асистент кафедри управлінських технологій ВНЗ «Університет економіки та права
«КРОК»: «Кластеризація промисловості в забезпеченні
економічної безпеки держави» (21.04.01 – економічна
безпека держави). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул.
Лагерна, 30-32; тел. 455-56-90). Науковий керівник – Терехов В. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
управлінських технологій (ВНЗ «Університет економіки та
права «КРОК»). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон.
наук, професор, заступник директора (Регіональна філія
Національного інституту стратегічних досліджень); Кириченко О. С., кандидат екон. наук, заступник директора із
економіки (ТОВ «Ст-Груп»). (195/2)
Барилюк Марія-Мар’яна Романівна, аспірант ДВНЗ
«Університет банківської справи»: «Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку» (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 керівник – Барановський О. І., доктор екон. наук,
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професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Болгар Т. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних
фінансів, обліку та оподаткування (ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля»); Підхомний О. М., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і
кредиту (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (196/2)
Котляревський Олексій Володимирович, науковий
співробітник Дочірнього підприємства «Наукова спілка
Донбасу» ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України: «Регуляторне забезпечення мотиваційного механізму розвитку підприємницької діяльності в економіці України» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник – Проданова Л. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
менеджменту та бізнес-адміністрування (Черкаський державний технологічний університет). Опоненти: Смерічевська С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри логістики (Національний авіаційний університет МОН
України); Єрмоленко О. А., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки та соціальних наук (Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця МОН України). (233/2)
Нейков Сергій Олександрович, проректор з навчальнометодичної роботи ТОВ «Одеський інститут підприємництва та права»: «Податкові важелі стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп.
Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник –
Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України). Опоненти: Орлов О. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та товарознавства
(Хмельницький національний університет МОН України);
Шлафман Н. Л., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва (Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України). (234/2)
Петрова Лаура Саламівна, старший викладач кафедри
обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету: «Індикативне контролювання
розвитку інноваційно-активного підприємства на засадах
бюджетування» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник – Воло113
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щук Л. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
обліку, аналізу і аудиту (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Мельник О. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної
та митної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Рясних Є. Г., кандидат
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
(Хмельницький національний університет МОН України).
(236/2)
Ходакевич Богдан Олександрович, науковий співробітник НДІ «Інститут фінансово-банківської аналітики» ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»: «Забезпечення ефективності діяльності ІТ-підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044)
371-61-55). Науковий керівник – Олексюк О. І., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри комерційної діяльності та логістики (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України).
Опоненти: Галиця І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства
(Університет економіки та права «КРОК» МОН України);
Буркова Л. А., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування (ДВНЗ «Криворізький національний університет»
МОН України). (302/2)
Юрчак Едуард Володимирович, маркетолог ТОВ
«Армада Охорона Сервіс»: «Бренд-менеджмент мереж
ресторанного господарства» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – 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) 531-4972). Науковий керівник – Ромат Є. В., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та
реклами (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Чорна М. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств
харчування та торгівлі (Харківський державний університет харчування і торгівлі МОН України); Шевченко О. Л.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України). (303/2)
Бондарчук Наталія Валеріївна, директор Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури МОН
України: «Прикладна технологія переінвестиційного
девелопменту будівельних проектів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському
національному університеті будівництва і архітектури
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МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 244-96-37). Науковий консультант – Куліков П. М., доктор екон. наук, професор, ректор (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Отенко І. П., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу
(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); Боковець В. В., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту та
адміністрування (Вінницький торговельно-економічний
інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (304/2)
Місяць Наталія Олександрівна, головний економіст
Генерального департаменту грошово-кредитної політики
Національного банку України: «Формування та розвиток
механізму валютного регулювання в Україні» (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 керівник –
Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук, професор, перший
проректор (ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Журавка Ф. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (ННІ бізнес-технологій «Українська академія банківської справи»
Сумського державного університету); Боришкевич О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (305/2)
Грушина Аліна Ігорівна, аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв: «Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств культури»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада К 26.142.03 у
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Мартинишин Я. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри шоу-бізнесу
(Київський національний університет культури і мистецтв).
Опоненти: Азізов С. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування ННІ менеджменту,
економіки та фінансів (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Туболець І. І., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування (Університет митної справи
та фінансів МОН України). (306/2)
Мінчак Нінель Джемалівна, старший викладач кафедри економіки і менеджменту Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка: «Розвиток та використання персоналу підприємств
з виробництва мінеральних вод» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ,
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вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
керівник – Фещенко О. Л., кандидат екон. наук, доцент,
директор ННІ менеджменту, економіки та фінансів, професор кафедри економіки та управління підприємством
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Зборовська О. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет
МОН України); Драган І. В., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу комплексної оцінки та управління природними
ресурсами (ДУ «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України»). (307/2)
Закревська Олена Юріївна, асистент кафедри обліку
та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету: «Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 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 – Сопко В. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку
та оподаткування (Київський національний торговельноекономічний університет). Опоненти: Малюга Н. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку та
оподаткування (Національна академія статистики, обліку
та аудиту Держстату України); Євлаш Т. О., кандидат екон.
наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та
оподаткування (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (308/2)
Копчикова Інна Вікторівна, асистент кафедри обліку
та оподаткування Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету: «Облік і контроль товарних втрат
торговельних мереж» (08.00.09 – бухгалтерський облік,
аналіз та 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 – Назарова К. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та 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). (309/2)
Кузьмінов Микола Вікторович, викладач кафедри
менеджменту Уманського національного університету
садівництва: «Розвиток системи підтримки експортної
діяльності аграрних компаній» (08.00.02 – світове госпоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

дарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д
26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58).
Науковий керівник – Панченко Є. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський
національний торговельно-економічний університет МОН
України); Полякова Ю. В., кандидат екон. наук, доцент,
декан факультету міжнародних економічних відносин та
інформаційних технологій (Львівський національний торговельно-економічний університет Укоопспілки). (396/2)
Пашинська Ксенія Сергіївна, тимчасово не працює:
«Міжнародне інвестування проектів державно-приватного
партнерства» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник –
Руденко-Сударєва Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Дергачова В. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Іксарова Н. О., кандидат екон. наук, доцент, старший
економіст відділу розвитку відносин з ЄС та двосторонніх
міжнародних зв’язків Управління європейської інтеграції
та міжнародних програм (Національний банк України).
(397/9)
Сєріков Денис Олександрович, викладач кафедри
фінансів Харківського національного університету імені
Семена Кузнеця: «Розвиток управлінської компетентності
керівників 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) 4-03-42). Науковий керівник – Дороніна М. С.,
доктор екон. наук, професор, завідувач сектору проблем
регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку (Науководослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН
України). Опоненти: Вартанова О. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародних економічних
відносин (Київський національний торговельно-економічний університет); Кузьменко О. М., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економіки підприємств (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). (400/2)
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Туленінова Дар’я Михайлівна, асистент кафедри міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах розвитку євроінтеграційних процесів»
(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) 4-03-42). Науковий
керівник – Бузько І. Р., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки і туризму (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля). Опоненти: Ляшенко О. М., доктор екон. наук, професор, вчений секретар (Національний інститут стратегічних досліджень); Дергачова Г. М., кандидат екон. наук,
старший викладач кафедри економіки і підприємництва
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (401/2)
Говорко Оксана Володимирівна, начальник відділу
профорієнтаційної роботи Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного унівверситету МОН України: «Підвищення соціально-демографічного потенціалу за умов
реформування системи охорони здоров’я населення»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-6435). Науковий керівник – Нижник В. М., доктор екон.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
(Хмельницький національний університет МОН України).
Опоненти: Лісогор Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу соціальних проблем ринку праці (Інститут
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
НАН України); Шушпанов Д. Г., кандидат екон. наук, доцент
кафедри управління персоналом і регіональної економіки
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (402/2)
Головчук Олександр Володимирович, аспірант Хмельницького національного університету МОН України:
«Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35).
Науковий керівник – Стадник В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Хмельницький
національний університет МОН України). Опоненти: Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (Одеський національний політехнічний університет
МОН України); Куцик В. І., кандидат екон. наук, доцент,
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доцент кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Укоопспілки). (403/2)
Курінєнко Ольга Василівна, викладач кафедри вищої
математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького
національного університету МОН України: «Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії
нечіткої логіки» (08.00.11 – математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 70.052.01
у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.
(0382) 72-64-35). Науковий керівник – Лук’янова В. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельницький національний університет МОН України). Опоненти: Матвійчук А. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економіко-математичного моделювання (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України); Чаговець Л. О., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики
(Харківський національний економічний університет МОН
України). (404/2)
Панькова Катерина Вікторівна, аспірант Хмельницького національного університету МОН України: «Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35).
Науковий керівник – Войнаренко М. П., доктор екон. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, проректор з
науково-педагогічної та наукової роботи, перший проректор (Хмельницький національний університет МОН України). Опоненти: Шарко М. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та підприємництва (Херсонський національний технічний університет МОН України);
Поліщук І. І., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та реклами (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету МОН України). (405/2)
Іванов Євген Іванович, молодший науковий співробітник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі
Державного НДі інформатизації та моделювання економіки: «Державна політика диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 246-2464). Науковий керівник – Гужва І. Ю., доктор екон. наук,
заступник директора (Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки). Опоненти: Яценко О. М., доктор
екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Лютак О. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Луцький національний
технічний університет). (406/2)

університет фінансів); Котис Н. В., кандидат екон. наук,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (409/2)

Новосьолова Олена Сергіївна, асистент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного університету: «Фінансові
дисбаланси в економічній системі 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 – Сідельникова Л. П., доктор екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Херсонський національний технічний університет). Опоненти:
Лютий І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Прімєрова О. К.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів
(Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України). (407/2)

Силенко Сергій Анатолійович, старший викладач кафедри охорони праці і навколишнього середовища Запорізького національного технічного університету: «Антикризове
управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 09.052.01 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України (50027, м. Кривий Ріг, вул.
Віталія Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). Науковий
керівник – Ткаченко А. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності (Запорізький національний технічний університет МОН України). Опоненти: Кузьмін О. Є., доктор екон.
наук, професор, директор Інституту економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України); Чухраєва Н. М., кандидат екон. наук, доцент
кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). (411/2)
Фабрика Ірина Володимирівна, заступник керівника
центру управління стратегічними змінами AT «Ощадбанк»: «Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 09.052.01 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України (50027,
м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056)
409-06-06). Науковий керівник – Афанасьєв Є. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту і адміністрування (ДВНЗ «Криворізький
національний університет» МОН України). Опоненти:
Пожуєва Т. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту і фінансів (ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет» МОН
України); Чухраєва Н. М., кандидат екон. наук, доцент
кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (412/2)

Гречин Богдан Дмитрович, науковий співробітник
Львівського національного аграрного університету МОН
України: «Екологістичні підходи до використання енергетичного потенціалу деревної біомаси» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища). Спецрада К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування
МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
63-30-98). Науковий керівник – Мних О. Б., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Попова О. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу (ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет» МОН
України, м. Покровськ); Скрипчук П. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (408/2)
Коцан Лілія Миколаївна, молодший науковий співробітник Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки МОН України: «Трансформація системи регулювання доходів населення в Україні» (08.00.03 –
економіка та управління національним господаоством).
Спецрада К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-98).
Науковий керівник – Павліха Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України).
Опоненти: Іляш О. І., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (Міжнародний
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Січняк Олексій Олександрович, аспірант кафедри
економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН
України: «Бюджетно-податкова стратегія України в умовах
глобалізації» (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 – Крючкова Н. М.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної
теорії та історії економічної думки (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти:
Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний еконо117
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мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України);
Канцур І. Г., кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту (Університет державної фіскальної служби України
ДФС України). (413/2)
Маслюк Олена Володимирівна, бухгалтер І категорії
бухгалтерії ПАТ «Насосенергомаш»: «Економічна стійкість як основа забезпечення конкурентоспроможності
підприємств машинобудування» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий
керівник – Гордієнко М. І., кандидат екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічного контролю і аудиту (Сумський національний аграрний університет МОН України).
Опоненти: Карпенко Н. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Кобєлєва Т. О.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри організації
виробництва та управління персоналом (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (451/2)
Котелевець Дмитро Олександрович, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету: «Удосконалення
механізму управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому національному
університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан
економічного факультету (Запорізький національний університет). Опоненти: Мальчик М. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри маркетингу (Національний
університет водного господарства та природокористування); Каткова Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри обліку і економічного аналізу (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова).
(452/2)
Лясковець Олексій Володимирович, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету: «Механізм розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Череп А. В., доктор екон.
наук, професор, декан економічного факультету (Запорізький національний університет). Опоненти: Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельницький національний університет); Тарасова Г. О., кандидат
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екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Київський національний університет технологій та дизайну).
(453/2)
Макаренко Анна Сергіївна, тимчасово не працює:
«Обліково-аналітичне забезпечення управління раціональним лісокористуванням» (08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада К 26.004.17 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-8228). Науковий керівник – Савчук В. К., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри статистики та економічного
аналізу (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Замула І. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту
(Житомирський державний технологічний університет);
Чік М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-економічний університет). (454/2)
Бондаренко Євгенія Костянтинівна, асистент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Сумського
державного університету: «Страхування фінансових ризиків фондового ринку України» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному
університеті МОЗ України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Школьник І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Сумський державний університет). Опоненти: Квасницька Р. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький національний університет); Житар М. О., кандидат
екон. наук, заступник директора ННІ фінансів, банківської
справи (Університет державної фіскальної служби України). (455/2)
Ревякін Георгій Володимирович, асистент кафедри
міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4;
тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – Довгаль О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Резнікова Н. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України); Хитрова О. А., кандидат екон. наук, старший
викладач кафедри менеджменту і туризму (Чернівецький
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України). (456/2)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Лукашенко Марина Володимирівна, практичний
психолог Вінницького медичного коледжу імені академіка Д. К. Заболотного МОН та МОЗ України: «Трансформації соціальності в контексті становлення інформаційного суспільства» (09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії). Спецрада Д 26.161.02 в Інституті
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-06-05).
Науковий керівник – Лях В. В., доктор філософ. наук,
професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України).
Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри теоретичних і практичних дисциплін (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Кожем’якіна О. М., кандидат філософ. наук,
доцент, доцент кафедри філософських і політологічних
наук (Черкаський державний технологічний університет
МОН України). (22/2)
Погонченкова Олена Юріївна, тимчасово не працює:
«Рецепція античності в гуманітарному знанні (філософсько-методологічний аспект)» (09.00.02 – діалектика і
методологія пізнання). Спецрада Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
72-80-89). Науковий керівник – Петриківська О. С., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії і
методології пізнання (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова). Опоненти: Повторева С. М., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії
(Національний університет «Львівська політехніка»); Барановська О. М., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії та методології науки (Одеський національний політехнічний університет). (458/2)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Давидюк Надія Олексіївна, тимчасово не працює:
«Екосистема французького Твіттера у дискурсивній площині» (10.02.05 – романські мови). Спецрада Д 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 – Бурбело В. Б., доктор філол. наук, професор, професор кафедри романської філології Інституту філології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кагановська О. М., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри іспанської та французької філології
(Київський національний лінгвістичний університет); Коккіна Л. Р., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
французької філології (Одеський національний університету імені І. І. Мечникова). (14/2)
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Кожуховська Юлія Віталіївна, тимчасово не працює:
«Концепт ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії XX ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти» (10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови – новогрецька
мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Клименко Н. Ф., доктор філол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, професор
кафедри загального мовознавства, класичної філології та
неоелліністики Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яворська Г. М., доктор філол. наук, професор, головний науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та
міжнародної безпеки (Національний інститут стратегічних
досліджень); Любченко Т. В., кандидат філол. наук, доцент
кафедри романської і новогрецької філології та перекладу (Київський національний лінгвістичний університет).
(15/2)
Голуб Дарина Олександрівна, викладач кафедри
англійської філології та перекладу ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля»: «Герой-міф у шпигунському романі:
Джеймс Бонд Ієна Флемінга та Штірліц Юліана Семенова»
(10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада
К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті МОН України (71112, м. Бердянськ, вул.
Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник –
Нарівська В. Д., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Силантьєва В. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
зарубіжної літератури (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Бугрій А. С., кандидат філол.
наук, доцент кафедри германської філології (Київський
університет імені Бориса Грінченка). (42/2)
Юмачікова Олена Михайлівна, викладач кафедри
української та іноземних мов Вінницького національного
аграрного університету: «Стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному тексті: структура, семантика та функціонування» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д
26.001.19 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Чумак В. В., кандидат філол. наук, професор, заступник
директора (Український мовно-інформаційний фонд НАН
України). Опоненти: Іваницька Н. Л., доктор філол. наук,
професор кафедри методики філологічних дисциплін
і стилістики української мови (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Колібаба Л. М., кандидат філол. наук, старший науковий
співробітник відділу граматики та наукової термінології
(Інститут української мови НАН України). (43/2)
Саранюк Євгенія Віталіївна, тимчасово не працює:
«Концепт GLAMOUR у сучасному англомовному мас119

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
медійному дискурсі» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Алєксєєва І. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Потапенко С. І.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри германської філології (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя); Могельницька Л. Ф., кандидат філол.
наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Житомирський державний технологічний університет). (76/2)
Маленький Богдан Ігорович, асистент кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу)» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 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 – Сойко І. В., кандидат філол. наук,
доцент кафедри германської філології та перекладу Інституту філології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Іщенко Н. Г., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри теорії, практики та
перекладу англійської мови (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Овсієнко Л. О., кандидат філол. наук,
доцент кафедри німецької філології (ННІ іноземних мов
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького). (86/2)
Ківенко Інна Олександрівна, старший викладач кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного морського університету: «Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської
мови)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02
в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Бігунова Н. О.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Приходько Г. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет МОН України); Голик С. В.,
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології (Ужгородський національний університет
МОН України). (103/2)
Стингач Ольга Вячеславівна, викладач кафедри іноземних мов Одеської національної академії харчових
технологій: «Специфіка взаємодії просодичних та невербальних засобів у виступах членів Палати Громад Великої Британії (інструментально-фонетичне дослідження)»
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(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Григорян Н. Р.,
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН
України). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри іноземних мов № 2 (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН
України); Музя Є. М., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України). (104/2)
Деренчук Наталія Вікторівна, старший лаборант з в/о
навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального процесу філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Мовний
портрет сучасного українського політика» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 32.051.02 у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43000, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-23).
Науковий керівник – Завальнюк І. Я., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри методики філологічних
дисциплін і стилістики української мови, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Данилюк Н. О., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української
мови (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки); Сюта Г. М., кандидат філол. наук, старший
науковий співробітник відділу стилістики, культури мови
та соціолінгвістики (Інститут української мови НАН України). (123/2)
Гарбера Ірина Володимирівна, асистент кафедри
загального та прикладного мовознавства і слов’янської
філології Донецького національного університету імені
Василя Стуса: «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий
керівник – Краснобаєва-Чорна Ж. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри загального та прикладного
мовознавства і слов’янської філології (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Марчук Л. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Кобченко Н. В., кандидат філол. наук, докторант кафедри української мови та
прикладної лінгвістики (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (141/2)
Пилипак Валерія Павлівна, старший викладач кафедри
загального та прикладного мовознавства і слов’янської
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
філології Донецького національного університету імені
Василя Стуса: «Егоцентрична семантична опозиція „там“ –
„тут“ та її вираження в українській мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України
(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-8930). Науковий керівник – Мозгунов В. В., кандидат філол.
наук, доцент, декан філологічного факультету (Донецький
національний університет імені Василя Стуса). Опоненти:
Поповський А. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ);
Островська Л. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри української філології, теорії та історії літератури (Чорноморський національний університет імені Петра
Могили). (142/2)
Тереховська Любов Миколаївна, майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища
будівництва і дизайну: «Естетична актуалізація граматичних категорій іменника в поетичних текстах постмодернізму» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 73.053.07
у Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-96). Науковий керівник – Шитик Л. В., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач відділу граматики
та наукової термінології (Інститут української мови НАН
України); Ковтюх С. Л., кандидат філол. наук, професор,
завідувач кафедри української мови (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (207/2)
Панченко Тетяна Сергіївна, викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Нові явища
в семантиці та словотворенні лексики в українській пресі
початку XXI ст.» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К
73.053.07 у Черкаському національному університеті імені
Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-96). Науковий
керівник – Навальна М. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри документознавства (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Стишов О. А.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Київський університет імені Бориса Грінченка); Шульська Н. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри соціальних комунікацій (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (208/2)
Яслик Володимир Іванович, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факульСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

тету Національної академії внутрішніх справ: «Вербалізація евіденції в сучасній українській літературній мові»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 20.051.02 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Барчук В. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
Опоненти: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології
(Інститут української мови НАН України); Даскалюк О. Л.,
кандидат філол. наук, доцент кафедри історії та культури
української мови (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (231/2)
Галай Тетяна Михайлівна, викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Метафоричні терміни в
англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29).
Науковий керівник – Осовська І. М., доктор філол. наук,
професор, декан факультету іноземних мов (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Опоненти: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри перекладознавства і контрастивної
лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кущ Е. О., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики
перекладу (Запорізький національний технічний університет). (239/2)
Головащенко Юлія Сергіївна, асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Семантичний простір романів Джона Масквелла Кутзее» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Венкель Т. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
для природничих факультетів (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Приходько Г. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри
англійської філології (Запорізький національний університет); Коляда Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
(240/2)
Мельник Олена Вікторівна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
німецької казки XIX століття» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29).
Науковий керівник – Огуй О. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Безугла Л. Р., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри німецької
філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Ткачівська М. Р., кандидат
філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і
перекладу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (242/2)
Бешлей Ольга Василівна, аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Когнітивний зміст концепту
МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29).
Науковий керівник – Кушнерик В. І., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти:
Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри технічного перекладу (Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності); Марчишина А. А.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської
мови (Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка). (243/2)
Сембе Карина Альфредівна, тимчасово не працює:
«Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси» (10.01.04 –
література зарубіжних країн). Спецрада Д 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 керівник – Жлуктенко Н. Ю., кандидат філол. наук, професор, професор
кафедри зарубіжної літератури (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пронкевич О. В., доктор філол. наук, професор, директор Інституту філології (Чорноморський державний університет імені Петра Могили); Драненко Г. Ф.,
доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри романської
філології та перекладу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (244/2)
Кальян Ксенія Олександрівна, тимчасово не працює:
«Поетична творчість P. O. Катаєвої (мотивна основа,
суб’єктна структура, особливості індивідуального стилю
та вірша)» (10.01.02 – російська література). Спецрада Д
64.053.03 у Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Нау122

ковий керівник – Силаєв О. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри світової літератури (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Юферева О. В., доктор
філол. наук, доцент, професор кафедри російської та
зарубіжної літератури (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Вєрнік О. О.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри світової
літератури та російського мовознавства (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН
України, м. Старобільськ). (266/2)
Торговець Марина Анатоліївна, головний спеціаліст
відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту
прав дитини департаменту професійної освіти МОН України: «Своєрідність ліричного суб’єкта у сучасній „жіночій“
ліриці» (10.01.02 – російська література). Спецрада Д
64.053.03 у Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Андрущенко О. А., доктор філол. наук,
професор, перший проректор, професор кафедри світової літератури (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Гусєв В. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України); Бураго Д. С., кандидат філол. наук, доцент кафедри російської
та зарубіжної літератури (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України). (271/2)
Трофімова-Герман Аліна Ігорівна, тимчасово не працює: «Драматургія Ф. Сологуба: стилізація та інтертекст»
(10.01.02 – російська література). Спецрада Д 64.053.03 у
Харківському національному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Андрущенко О. А., доктор філол. наук, професор,
перший проректор, професор кафедри світової літератури
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Комаров С. А.,
доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри світової
літератури (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» МОН
України); Князь Г. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри практичного англійського усного і писемного мовлення (Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди МОН України). (272/2)
Карпіна Олена Сергіївна, викладач кафедри світової
літератури Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»:
«Форми вираження історіософської концепції у пенталогії Вс. С. Соловйова „Хроніка чотирьох поколінь“»
(10.01.02 – російська література). Спецрада Д 64.053.03
у Харківському національному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
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Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник –
Марченко Т. М., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри світової літератури (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» МОН України). Опоненти: Погребна В. Л.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики (Запорізький національний технічний університет
МОН України); Хомчак О. Г., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри української та зарубіжної літератури
(Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького МОН України). (273/2)
Чжоу Хунвей, перекладач компанії Китайської Народної Республіки «ЧайнаХарборЕнджинірингКомпаніЛТД»:
«Слово „сердце“ в лингвокультурологических характеристиках» (10.02.02 – російська мова). Спецрада К 64.053.05
у Харківському національному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник –
Джинджолія Г. П., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій (ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» МОН України, м. Старобільськ). Опоненти: Попов С. Л., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри російської мови (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Бураго О. Г.,
кандидат філол. наук, старший викладач кафедри англійської мови та перекладу (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (329/2)
Свєтлічна Алла Анатоліївна, викладач кафедри англійської мови Українського державного хіміко-технологічного університету: «Англійськомовні митні документи: структурно-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 17.051.02 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Приходько Г. І., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології (Запорізький національний університет). Опоненти: Андрійчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Лут К. А., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу
(Запорізький національний технічний університет). (338/2)
Коваленко Ольга Петрівна, фізична особа – підприємець: «Лінгвопрагматика і лінгвосеміотика англійського
віртуального корпоративного дискурсу» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 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 – Бєлова А. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської
мови та міжкультурної комунікації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: ІльченСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ко О. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України; Ананко Т. Р., кандидат
філол. наук, доцент кафедри англійської мови і перекладу
(Київський національний лінгвістичний університет МОН
України). (365/2)
Суховецька Людмила Валентинівна. викладач кафедри германської філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет»: «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу
спонукальної інтенції в англійськомовному політичному
дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому
національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел: (061) 764-45-46). Науковий керівник – Таценко Н. В., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри германської філології (Сумський
державний університет). Опоненти: Єнікєєва С. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської
філології (Запорізький національний університет); Полховська М. В., кандидат філол. наук, доцент, директор ННІ
іноземної філології (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (422/2)
Цимбал Світлана Віталіївна, викладач кафедри китайської філології Київського національного лінгвістичного
університету: «Вербалізація концептів ПРОСТІР (
) і
ЧАС (
) у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй)» (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 – Бондаренко І. П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та
Південно-Східної Азії (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); Гобова Є. В., кандидат філол. наук, молодший науковий співробітник (Інститут сходознавства імені
А. Ю. Кримського НАН України). (449/2)
Яловенко Ольга Вікторівна, викладач кафедри англійської мови та методики й навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН
України: «Ідентичність героя в умовах транскультуралізму
у творчості Джумпи Лагірі» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України
(49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00).
Науковий керівник – Лімборський І. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Черкаський державний технологічний університет).
Опоненти: Пронкевич О. В., доктор філол. наук, професор,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
директор Інституту філології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Хряпак С. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри мовної підготовки
(Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля). (466/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Панова Ганна Валеріївна, суддя Київського окружного адміністративного суду: «Втручання адміністративного
суду в розсуд суб’єкта публічної адміністрації: сутність
та підстави» (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. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бевзенко В. М., доктор юрид. наук, професор, суддя
Верховного Суду України. Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова); Мкртчян Р. С., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правових дисциплін (Херсонський інститут Міжрегіональної академії
управління персоналом). (29/2)
Дрогозюк Крістіна Борисівна, юрисконсульт ТОВ
«РД-Агро»: «Предмет та суб’єкти доказування у цивільному процесі України та Франції» (12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01).
Науковий керівник – Голубєва Н. Ю., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН
України). Опоненти: Гусаров К. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН
України); Петренко В. С., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська
юридична академія» МОН України). (30/2)
Макарчук Віталій Володимирович, не працює: «Правовий статус реєстрового козацтва в Україні» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Захарченко П. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри історії права та держави
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кобилецький М. М., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Прус В. З., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри історії держави та права (Національна академія
внутрішніх справ). (31/2)
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Реньов Євген Владиславович, викладач кафедри
менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету: «Цінності конституційного ладу
України та їх правова регламентація» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04
у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Кушніренко О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
конституційного права України (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Федоренко В. Л., доктор юрид. наук, професор, директор (НДЦ
судової експертизи з питань інтелектуальної власності);
Коломієць Ю. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри загальноправових дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ). (36/2)
Буракова Алла Миколаївна, суддя господарського суду
Харківської області: «Визнання недійсними рішень органів
владних повноважень як спосіб захисту земельних прав»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
земельного та аграрного права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Мірошниченко А. М., доктор юрид. наук, професор, член Вищої
ради правосуддя; Каракаш І. І., кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (37/2)
Стріжкова Алла Володимирівна, молодший науковий
співробітник відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрН України: «Grid-технології як об’єкт інноваційних правовідносин» (12.00.04 – господарське право;
господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 64.086.04
у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Єфремова К. В., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України).
Опоненти: Устименко В. А., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, директор (Інститут
економіко-правових досліджень НАН України); Чайкін І. Б.,
кандидат юрид. наук, суддя (Жовтневий районний суд
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області). (38/2)
Рудяга Ірина Миколаївна, юрисконсульт І категорії
відділу нормативних актів та аналітичної роботи струкСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
турного підрозділу «Юридична служба» регіональної
філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»:
«Господарсько-правове забезпечення функціонування
залізничного транспорту України в умовах реформування» (12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий керівник – Барахтян Н. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Шаповалова О. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри господарського права (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля); Матвєєва А. В., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України). (39/2)
Гусак Ольга Сергіївна, головний консультант відділу опрацювання правових позицій науково-експертного
управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: «Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові
аспекти» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Колодій А. М.,
доктор юрид. наук, професор, директор ННІ «Юридичний
інститут» (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Петришин О. О., кандидат юрид. наук, завідувач сектору порівняльного правознавства (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України). (40/2)
Біловус Роман Володимирович, юрисконсульт ТОВ
«Енергосервіс ПМК»: «Правове регулювання загального користування надрами» (12.00.06 – земельне право;
аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Размєтаєв С. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри екологічного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
земельного та аграрного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Зуєв В. А., кандидат
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Університет митної справи та фінансів). (41/2)
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Кузьменко Наталія Олегівна, тимчасово не працює:
«Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі
правового регулювання земельних відносин» (12.00.06 –
земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 26.001.52 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Мірошниченко А. М., доктор юрид. наук, професор, член Вищої ради правосуддя.
Опоненти: Кулинич П. Ф., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач сектору
проблем аграрного та земельного права (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України); Ріпенко А. І.,
кандидат юрид. наук, директор (Одеський НДІ судових
експертиз Міністерства юстиції України). (45/2)
Шишка Юлія Михайлівна, тимчасово не працює:
«Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет» (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.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Діхтієвський П. В., доктор юрид. наук, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Марущак А. І., доктор юрид. наук, професор, директор
(ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
СБУ Національної академії Служби безпеки України); Гаєвський І. М., кандидат юрид. наук, доцент, перший заступник голови (Державна служба фінансового моніторингу
України). (73/2)
Мокряк Марія Олегівна, завідувач відділу аспірантури
та докторантури Національного університету «Одеська
юридична академія»: «Засоби масової інформації як кримінологічний феномен» (12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса,
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Науковий
керівник – Дрьомін В. М., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національний університет
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти:
Костенко О. М., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут держави
та права імені В. М. Корецького НАН України); Нежурбіда С. І., кандидат юрид. наук, доцент, помічник ректора
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). (77/2)
Коваленко Юлія Валентинівна, головний юрисконсульт ПП «Полісся»: «Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій (ТЕС) в Україні»
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(12.00.06 – земельне право; аграрне право екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада Д 26.001.52
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Краснова М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри екологічного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бобкова А. Г., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, декан юридичного факультету, завідувач кафедри господарського права (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Зуєв В. А.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Університет
митної справи та фінансів). (81/2)
Колесник Роман Миколайович, суддя господарського суду Київської області: «Підстави перегляду рішень
господарських судів за нововиявленими обставинами»
(12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (01032, м. Київ,
бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14).
Науковий керівник – Зельдіна О. Р., доктор юрид. наук,
професор, завідувач сектору проблем реалізації господарського законодавства (Інститут економіко-правових
досліджень НАН України). Опоненти: Ніколенко Л. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг); Петров В. С., кандидат юрид. наук, доцент, суддя, голова господарського
суду Одеської області. (94/2)
Биков Клим Геннадійович, адвокат: «Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів, пов’язаних з
незаконним заволодінням майном та іншими предметами» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – Харченко В. Б.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (Харківський
національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального
права (Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника); Зінченко І. О.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 2 (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). (138/2)
Ворона Володимир Сергійович, тимчасово не працює:
«Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03
у Харківському національному університеті внутрішніх
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справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау,
27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
Опоненти: Яковець І. С., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, начальник управління пробації (Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації); Васильєв А. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального
права і кримінології факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). (139/2)
Гречко Ольга Олександрівна, лаборант кафедри конституційного права України Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого: «Принципи територіального устрою України: конституційно-правовий
аспект» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне
право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-9361). Науковий керівник – Ткаченко Ю. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри конституційного права
України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Сухонос В. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права (Сумський державний
університет); Бакумов О. С., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри конституційного і міжнародного права (Харківський національний університет внутрішніх справ). (184/2)
Писарчук Іван Васильович, заступник начальника
відділу протидії злочинам у бюджетній сфері Управління захисту економіки у Львівській області департаменту
захисту економіки Національної поліції України: «Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних
коштів службовими особами» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-8089). Науковий керівник – Гумін О. М., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Шендрик В. В., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та
розкриття злочинів (Харківський національний університет внутрішніх справ); Федчак І. А., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (Львівський державний університет внутрішніх справ).
(192/2)
Олєйнічук Олексій Миколайович, викладач кафедри
філософії та суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
«Кримінально-правове дослідження відповідальності за
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії
чи інших установлених законом виплат» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел.
(044) 242-24-64). Науковий керівник – Матвійчук В. К., доктор юрид. наук, професор, заслужений працівник народної
освіти України (ВНЗ «Національна академія управління»).
Опоненти: Кузнецов В. В., доктор юрид. наук, професор
(Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
Бабаніна В. В., кандидат юрид. наук, доцент (Національна
академія внутрішніх справ). (193/2)

сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
НДІ публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;
тел. 228-10-31). Науковий керівник – Шатрава С. О., доктор юрид наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Рябченко О. П., доктор
юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України); Соболь Є. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). (220/2)

Сказко Юлія Андріївна, головний державний інспектор Державної податкової інспекції у Печерському районі
ГУ ДФС у м. Києві: «Запобігання розбійним нападам на
банківські установи та інкасаторів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15;
тел. (044) 242-24-64). Науковий керівник – Нікітін Ю. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління»).
Опоненти: Джужа О. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи
(Національна академія внутрішніх справ); Куц В. М., кандидат юрид. наук, професор, заслужений юрист України, викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях (Національна академія прокуратури України). (194/2)

Ходак Євгеній Сергійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ: «Адміністративно-правовий статус Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 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 –
Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри університетської освіти і права (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент, керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції (Національне
агентство з питань запобігання корупції); Вікторчук М. В.,
кандидат юрид. наук, асистент кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Національний університет водного господарства та природокористування). (222/2)

Когутич Ірина Іванівна, науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права: «Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
НДІ 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: Манжула А. А., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевого 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). (219/2)
Штикер Ярослав Юрійович, начальник міськрайонного
управління у Харківський області та м. Люботині ГУ Держгеокадастру у Харківській області: «Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у сфері земельних відносин» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінанСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

Шевченко Сергій Іванович, старший оперативний уповноважений Управління оперативно-технічних заходів ГУ
Національної поліції в Кіровоградській області: «Адміністративно-правове регулювання поліцейської діяльності
щодо забезпечення публічного порядку» (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. 370-98-00).
Науковий керівник – Юнін О. С., доктор юрид. наук, доцент,
директор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент,
т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); Чудновський О. В.,
кандидат юрид. наук, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міськради. (226/2)
Молчанов Ростислав Юрійович, заступник начальника
організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУ
Національної поліції в Дніпропетровській області: «Адміністративно-юрисдикційна діяльність патрульної поліції у
сфері безпеки дорожнього руху» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне пра127

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
во). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49000,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. 370-98-00). Науковий
керівник – Гаркуша В. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Легеза Є. О., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного
та митного права (Університет митної справи та фінансів);
Власенко Д. О., кандидат юрид. наук, суддя (Дніпропетровський окружний адміністративний суд). (227/2)
Пищида Володимир Миколайович, юрист Адвокатського об’єднання «ІСУ ЛОЄРС»: «Особливості судового
розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном» (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
керівник – Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх справ); Корнейчук С. П.,
кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби (Головне територіальне управління юстиції
у Харківській області). (228/2)
Шевченко Надія Леонідівна, асистент кафедри адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету:
«Адміністративно-правове забезпечення дотримання прав
людини в правоохоронних органах України» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у НДІ публічного
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий керівник – Галунько В. М., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри історії та теорії національного
і міжнародного права (Херсонський державний університет). Опоненти: Іванищук А. А., доктор юрид. наук, заступник голови суду (Дніпровський районний суд м. Херсона);
Сердюк Є. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін (Інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»). (247/2)
Палагнюк Дмитро Володимирович, начальник п’ятого
відділу третьої служби департаменту особистих охорон
Управління державної охорони України: «Адміністративноправовий статус тілоохоронців в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у НДІ публічного права
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(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: Іванищук А. А., доктор
юрид. наук, заступник голови суду (Дніпровський районний суд м. Херсона); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін (Інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»). (248/2)
Головко Валерій Віталійович, фізична особа – підприємець: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації
громадянами України права на участь в управлінні державними справами» (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. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мельник Р. С., доктор юрид. наук, професор, в. о.
завідувача кафедри адміністративного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи (Університет сучасних знань); Лученко Д. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (256/2)
Токар Наталія Володимирівна, суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпро: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на таємницю
кореспонденції і телефонних розмов» (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. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Мельник Р. С., доктор юрид. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри адміністративного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Сопілко І. М., доктор юрид. наук,
доцент, директор Навчально-наукового юридичного інституту (Національний авіаційний університет); Вільгушинський М. Й., доктор юрид. наук, суддя (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ). (260/2)
Березан Ганна Василівна, помічник судді Київського
апеляційного господарського суду: «Господарські правовідносини в Україні» (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) 49095-00). 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 організаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ції захисту прав та розгляду звернень громадян (ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Держслужби
інтелектуальної власності України); Дядюк А. Л., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри правового регулювання економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (291/2)

ційного та адміністративного права (Київський інститут
інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»); Білоскурська О. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри публічного
права (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (301/2)

Загрішева Надія Володимирівна, старший викладач
кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України: «Господарський договір у сфері
трансферу технологій» (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 цивільно-правових дисциплін
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Деревянко Б. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (Сумський державний університет); Ібрагімова Н. В., кандидат
юрид. наук, викладач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу (Академія Державної пенітенціарної служби України). (292/2)

Шутлів Дмитро Сергійович, тимчасово не працює:
«Державний примус у сфері бюджетних відносин»
(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) 220-97-48).
Науковий керівник – Лукашев О. А., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Опоненти: Ніщимна С. О., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу (Академія Державної пенітенціарної служби України); Якуша Н. В., кандидат юрид. наук,
суддя (Київський районний суд м. Харкова). (322/2)

Лучка Ігор Юрійович, аспірант кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Правове забезпечення ділової репутації суб’єктів господарювання» (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 – Потоцький М. Ю., доктор юрид. наук,
начальник відділу організації захисту прав та розгляду
звернень громадян (ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Держслужби інтелектуальної власності
України). Опоненти: Василенко М. Д., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри господарського права і
процесу (Національний університет «Одеська юридична
академія»); Дядюк Є. М., кандидат юрид. наук, юрисконсульт (ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»). (294/2)
Тептюк Євген Петрович, суддя Черкаського районного
суду Черкаської області: «Конституційне право на доступ
до публічної інформації: проблеми законодавчого регулювання та судового захисту» (12.00.02 – конституційне
право; муніципальне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України
(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-5155). Науковий керівник – Ющик О. І., доктор юрид. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Крусян А. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

Гімон Микола Михайлович, суддя Верховного Суду
України: «Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві України» (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) 220-97-48). Науковий керівник – Легеза Є. О., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного та митного права (Університет
митної справи та фінансів). Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу координації правових
досліджень НАПрН України; Гаркуша В. В., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). (324/2)
Конєва Світлана Олександрівна, старший викладач
кафедри адміністративного, фінансового та господарського права Бердянського інституту державного та
муніципального управління Класичного приватного університету: «Звільнення з публічної служби як захід запобігання корупції» (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) 220-97-48). Науковий керівник – Легеза Ю. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного,
господарського та екологічного права (Національний гірничий університет). Опоненти: Комзюк А. Т., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
декан факультету права економіки, психології та інформаційних технологій ННІ заочного та дистанційного навчання
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Прокопенко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кафедри морського та митного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (326/2)
Мартинишин Григорій Ярославович, дільничний
офіцер поліції відділу превенції патрульної поліції Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у
Львівській області: «Статева недоторканість як об’єкт
кримінально-правової охорони в Україні» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України
(79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 25539-49). Науковий керівник – Красницький І. В., кандидат
юрид. наук, доцент, декан факультету № 2 (Львівський
державний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Литвинов О. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Плисюк Н. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінального права та процесу (Хмельницький університет управління та права). (334/2)
Вислоцька Тетяна Юріївна, тимчасово не працює:
«Кримінально-правова охорона таємниці в Україні»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС
України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032)
255-39-49). Науковий керівник – Максимович Р. Л., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (Львівський державний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Загиней З. А.,
доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу науковометодичного забезпечення прокурорської діяльності у
сфері запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту (Національна академія прокуратури України); Панчак О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінального права та кримінології (Львівський
національний університет імені Івана Франка). (335/2)
Сидоренко Андрій Юрійович, аспірант Харківського
національного університету внутрішніх справ: «Відомча
нормотворчість в Україні (теоретико-правовий аспект)»
(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. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Бурдін М. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, проректор (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Єрмоленко Д. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
історії і теорії держави та права (Запорізький національний університет); Передерій О. С., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (339/2)
130

Коломоєць Павло Володимирович, провідний фахівець відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Гарантії реалізації трудових прав поліцейських»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Могілевський Л. В., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Обушенко О. М., доктор юрид. наук, професор, заступник командира полку
(Полк патрульної служби поліції особливого призначення
«Дніпро-1» ГУНП України в Дніпропетровській області);
Андрющенко К. М., кандидат юрид. наук, завідувач сектору загальноправової роботи відділу правового забезпечення (Департамент територіального контролю Харківської міськради). (340/2)
Вітко Артем Леонідович, командир добровольчого
батальйону МВС України «Луганськ-1», народний депутат України: «Публічне адміністрування сферою забезпечення енергетичної безпеки держави» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-8181). Науковий керівник – Сокуренко В. В., доктор юрид.
наук, доцент, ректор (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи (Національна
академія внутрішніх справ); Лученко Д. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (341/2)
Лубенцов Андрій Васильович, завідувач лабораторії інженерно-транспортних досліджень Харківського
НДІ судових експертиз імені заслуженого професора
М. С. Бокаріуса: «Теоретичні та методичні основи судової
автотехнічної експертизи» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському
національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник – Малярова В. О., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри криміналістики та судової
експертології факультету № 1 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Даньшин М. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Дрозд В. Г., кандидат
юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник 2-го
науково-дослідного відділу НДЛ з проблем правового та
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
організаційного забезпечення діяльності Міністерства
(Державний науково-дослідний інститут МВС України).
(343/2)
Перлін Станіслав Ігорович, директор Харківського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: «Техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування підрозділами Експертної
служби МВС України» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Степанюк Р. Л., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1 (Харківський
національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Волобуєв А. Ф., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри кримінально-правових дисциплін та судових
експертиз (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг); Цуцкірідзе М. С., кандидат юрид. наук,
заслужений юрист України, заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України.
(344/2)
Сабадаш Інна Володимирівна, науковий співробітник лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Харківського
НДІ судових експертиз імені заслуженого професора
М. С. Бокаріуса: «Адміністративно-правовий статус судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник НДЦ з питань діяльності органів та установ
ДПтС України (Інститут кримінально-виконавчої служби).
Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності
поліції факультету № 3 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Шевчук Г. В., кандидат юрид.
наук, викладач кафедри адміністративної діяльності (Національна академія внутрішніх справ України). (350/2)
Лисецький Олексій Олександрович, заступник директора з юридичних питань Клінічної академії лазерної медицини: «Слідчий як суб’єкт кримінального провадження»
(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 керівник – Климчук М. П., кандидат
юрид. наук, доцент, науковий співробітник НДЛ з проблем
експертно-криміналістичного забезпечення (Національна
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академія внутрішніх справ). Опоненти: Татаров О. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, старший партнер (Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко та партнери»);
Бояров В. І., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія
адвокатури України). (357/2)
Кравцов Семен Вікторович, адвокат Адвокатського
об’єднання «Ел Сі Еф» (LCF): «Теоретико-правові засади здійснення та захисту права спільної власності»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01
у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул.
М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий
керівник – Козловська Л. В., доктор юрид. наук, доцент,
науковий консультант (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ). Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і
техніки України, головний науковий співробітник відділу
комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства Верховної Ради України); Гриняк О. Б., кандидат
юрид. наук, начальник слідчого відділу (Військова прокуратура Центрального регіону). (381/2)
Новікова Наталія Анатоліївна, суддя господарського
суду Харківської області: «Показання свідка у цивільному
процесі» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ,
вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий
керівник – Первомайський О. О., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Венедіктова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Феннич В. П.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного
права і процесу (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (382/2)
Вилегжаніна Вікторія Валеріївна, головний консультант відділу організаційного забезпечення управління забезпечення діяльності Судової палати у цивільних
справах Верховного Суду України: «Цивільно-правове регулювання договору найму (оренди) земельної
ділянки» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел.
520-06-60). Науковий керівник – Устименко Т. П., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного
права і процесу (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Галянтич М. К., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
наукової роботи (НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Федосєєва Т. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
приватного права (Національний університет «КиєвоМогилянська академія»). (384/2)

кальної служби України); Кожура Л. О., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права
(Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). (387/2)

Коршунова Наталія Вікторівна, фахівець ІІ категорії
Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ: «Поняття державної політики: теоретикоправове 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: Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук,
професор, вчений секретар (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Ракул О. В., кандидат
юрид. наук, приватний нотаріус (Києво-Святошинський
нотаріальний округ Київської області). (385/2)

Стадник Роксолана Ігорівна, заступник директора
департаменту інформації та комунікацій із громадськістю,
начальник управління забезпечення доступу до публічної
інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України: «Реалізація норм права органами виконавчої влади України як
розпорядниками публічної інформації» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 26.501.01 у НДІ інформатики і права
НАПрН України (01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3; тел.
(044) 234-94-56, 234-90-73). Науковий керівник – Арістова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного та інформаційного права (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Шопіна І. М.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ);
Панова І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
загальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський
національний університет внутрішніх справ). (388/2)

Головко Ольга Михайлівна, викладач кафедри кримінального права та правосуддя ННІ права і соціальних
технологій Чернігівського національного технологічного
університету: «Інформаційно-правова політика України у
сфері безпеки людини у медіапросторі» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України (01032, м. Київ,
вул. П. Орлика, 3; тел. (044) 234-94-56, 234-90-73). Науковий керівник – Савінова Н. А., доктор юрид. наук, старший
науковий співробітник, декан факультету морського права
та менеджменту (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Довгань О. Д., доктор юрид.
наук, старший науковий співробітник, перший заступник
директора з наукової роботи (НДІ інформатики і права
НАПрН України); Зайцев М. М., кандидат юрид. наук, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних
досліджень (Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського). (386/2)
Радзієвська Оксана Григорівна, старший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України: «Правові засади протидії
негативним інформаційним впливам на дітей в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.501.01
у Науково-дослідному інституті інформатики і права
НАПрН України (01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3; тел.
(044) 234-94-56, 234-90-73). Науковий керівник – Савінова Н. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, декан факультету морського права та менеджменту (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Новицька Н. Б., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
цивільного права та процесу (Університет державної фіс132

Головачова Аліна Олександрівна, тимчасово не працює: «Правове регулювання оплати праці державних
службовців в Україні» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Сприндис С. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільноправових дисциплін, господарського та трудового права
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди). Опоненти: Занфірова Т. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри трудового права та
права соціального забезпечення (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Мотрич А. І., кандидат
юрид. наук, юрисконсульт головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку (Держслужба спецзв’язку та
захисту інформації України). (445/2)
Денисевич Антон Юрійович, тимчасово не працює:
«Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників» (12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Андріїв В. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри трудового права та
права соціального забезпечення (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Колєснік Т. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
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Соцький А. М., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін (Чернівецький юридичний
інститут Національного університету «Одеська юридична
академія»). (446/2)
Пащенко Дмитро Андрійович, приватний підприємець: «Репресивно-дискримінаційна політика та режимні заходи радянської влади щодо населення України
(1917 – 1953 рр.)» (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 –
Шевченко А. Є., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права
і держави та конституційного права (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Ярмиш О. Н.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений юрист України, головний науковий
співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради
України); Дурнов Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри історії держави та права (Національна академія внутрішніх справ). (448/2)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Кривохижа Ірина Валентинівна, тимчасово не працює: «Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва у сучасній Польщі»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики
музичного виховання (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
Опоненти: Гуральник Н. П., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Прокопчук О. І., кандидат пед.
наук, асистент кафедри іноземних мов та країнознавства
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»). (1/2)
Демченко Віталій Васильович, учитель фізичної культури КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міськради
Кіровоградської області»: «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник –
Галета Я. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки та освітнього менеджменту (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені ВолоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

димира Винниченка). Опоненти: Коляда Н. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини); Ткаченко В. В., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спортивних ігор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
(2/2)
Моцар Марія Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, теорії і практики перекладу ПрАТ
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Формування полікультурної компетентності майбутніх
перекладачів з використанням технологій дистанційного
навчання» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Бахов І. С., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, теорії і практики перекладу
(ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Малихін О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Кокарєва А. М., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет). (12/2)
Кондратенко Наталія Юріївна, викладач кафедри української мови Інституту філології Київського університету
імені Бориса Грінченка: «Методика формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокульторології» (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) 272-19-02).
Науковий керівник – Караман С. О., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри української мови Інституту
філології (Київський університет імені Бориса Грінченка).
Опоненти: Бакум З. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри української мови (Криворізький державний
педагогічний університет); Маркотенко Т. С., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін ННІ
педагогіки і психології (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (17/2)
Мелешко Лілія Володимирівна, вчитель української
мови і літератури КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської облради: «Формування
мовленнєвої компетентності учнів 5 – 6 класів в ігровій
діяльності на уроках 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)
272-19-02). Науковий керівник – Кучерук О. А., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри світової літератури та
методик викладання філологічних дисциплін ННІ філоло133

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
гії та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Горошкіна О. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу навчання української мови та літератури (Інститут
педагогіки НАПН України); Попова Л. О., кандидат пед.
наук, доцент кафедри української мови (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка» м. Старобільськ). (18/2)
Горохова Тетяна Олександрівна, викладач кафедри
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка: «Формування граматичної
компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу» (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) 272-19-02). Науковий керівник – Караман С. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови Інституту філології (Київський університет
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Копусь О. А., доктор
пед. наук, професор, перший проректор з навчальної та
науково-педагогічної роботи (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Кулик О. Д., кандидат пед. наук, доцент кафедри
української лінгвістики і методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»). (19/2)

(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 22-24-31).
Науковий керівник – Тадеєва М. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Національний
університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Амеліна С. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування);
Сяська Н. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов (Рівненський державний
гуманітарний університет). (34/2)
Ткаченко Світлана Володимирівна, старший викладач
кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету МОН України:
«Формування етичної компетентності майбутніх учителів
суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі навчання»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 47.104.08 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 22-24-31). Науковий
керівник – Корнещук В. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри психології та соціальної роботи (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти:
Федірчик Т. Д., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Чубук Р. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (35/2)

Бі Цзінчен, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва
до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання» (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 – Болгарський Д. А., кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Єременко О. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри музично-інструментального виконавства (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка); Ліхіцька Л. М., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної
та початкової освіти (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського). (20/2)

Бобилєв Дмитро Євгенович, старший викладач кафедри математики та методики її навчання ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»: «Методика навчання функціонального аналізу майбутніх учителів
математики» (13.00.02 – теорія та методика навчання –
математика). Спецрада Д 73.053.02 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81;
тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник – Лов’янова І. В.,
доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри математики та
методики її навчання (ДВНЗ «Криворізький державний
педагогічний університет»). Опоненти: Крилова Т. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет);
Третяк М. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри математики та методики навчання математики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (47/2)

Літвінчук Альона Теофанівна, старший викладач
кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
інженерів-технологів у процесі гуманітарної підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 47.104.08 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України

Черненко Яна Ігорівна, аспірант кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького:
«Формування геометричних умінь учнів професійно-технічних навчальних закладів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д 73.053.02 у
Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв.
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Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник –
Сердюк З. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри математики та методики навчання математики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Лов’янова І. В., доктор пед. наук, доцент кафедри
математики та методики її навчання (ДВНЗ «Криворізький
державний педагогічний університет»); Філон Л. Г., кандидат пед. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри математики та економіки (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (48/2)
Ткаченко Ольга Василівна, асистент кафедри інформаційних систем і технологій Білоцерківського національного аграрного університету: «Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – Сотська Г. І., доктор пед. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з науковоекспериментальної роботи (Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України). Опоненти: Лузан П. Г.,
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Гомеля Н. С.,
кандидат пед. наук, завідувач кафедри педагогіки і
психології (Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка). (62/2)
Осіпчук Наталія Василівна, асистент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування: «Навчання іноземних мов
у вищих технічних навчальних закладах України (друга
половина XX – початок XXI століття)» (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 – Малафіїк І. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (Рівненський державний
гуманітарний університет). Опоненти: Жуковський В. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри англійської мови та літератури (Національний університет «Острозька академія»); Білик О. С., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов (Національний університет
«Львівська політехніка»). (84/2)
Літовка-Деменіна Світлана Григорівна, завідувач
бібліотеки Київського державного коледжу туризму та
готельного господарства: «Формування готовності майбутніх фахівців сфери туризму до екскурсійної діяльності в процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ні Василя Стефаника» МОН України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51).
Науковий керівник – Любарець В. В., кандидат пед. наук,
доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Маковецька Н. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри туризму (Запорізький національний університет); Сокол Т. Г., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри спеціальних туристичних дисциплін (Академія
праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України). (107/2)
Ткаченко Михайло Вячеславович, методист ДНЗ
«Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій
харчування»: «Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у
професійно-технічних 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 керівник – Закатнов Д. О., кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії професійної кар’єри (Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України). Опоненти: Теловата М. Т.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри обліку та
оподаткування (Національна академія статистики, обліку
та аудиту); Безрученков Ю. В., кандидат пед. наук, доцент
кафедри туризму, готельної і ресторанної справи ННІ
торгівлі, обслуговуючих технологій і туризму (ДЗ «Луганський національний педагогічний університет імені Тараса
Шевченка»). (130/2)
Марко Марина Михайлівна, викладач секції природничо-математичних дисциплін Гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету:
«Формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до застосування навчально-ігрових технологій у
професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 62.147.02 у Мукачівському
державному університеті МОН України (89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (03131) 2-11-09). Науковий
керівник – Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри трудового навчання, професійної освіти та декоративно-ужиткового мистецтва (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Коломієць А. М., доктор пед. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Чичук А. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
дошкільної освіти (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького). (146/2)
Котлярчук Галина Йосипівна, вчитель української
мови і літератури Городоцької загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів з польською мовою навчання Городоцької
РДА Хмельницької області: «Виховання в учнів основної і
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старшої школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури» (13.00.07 – теорія
і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий
керівник – Пустовіт Г. П., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри природничо-математичних дисциплін
(Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: Совгіра С. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх
навчання (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини); Скрипник С. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та методики природничоматематичних дисциплін та технологій (Хмельницький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
(152/2)
Цісюань Вей, аспірант кафедри управління освітніми
закладами та державної служби ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (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 – Черненко Н. М., доктор пед. наук, доцент, в. о.
професора кафедри управління освітніми закладами та
державної служби (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»).
Опоненти: Сущенко А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет); Вознюк Л. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри освітнього
менеджменту (КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»). (187/2)
Павлиш Тетяна Григорівна, викладач Криворізького
коледжу економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Розвиток професійної мобільності викладачів
інформатики у системі науково-методичної роботи коледжів» (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:
Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки); Сулима Т. С., кандидат
пед. наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). (197/2)
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Веретільник Віталій Вікторович, перший заступник
ректора (перший проректор) Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки
в магістратурі» (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 – Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Артюшин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач спеціальної кафедри № 12 ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ (Національна академія Служби безпеки України); Мішенюк Р. М., кандидат пед. наук, начальник відділу по роботі з персоналом (Донецько-Луганське
регіональне управління Державної прикордонної служби
України). (198/2)
Самборська Олена Валентинівна, учитель трудового навчання Навчально-виховного об’єднання № 23
м. Хмельницького: «Підготовка майбутніх магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів» (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 – Андрощук І. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики трудового і професійного
навчання (Хмельницький національний університет). Опоненти: Ящук С. М., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри професійної освіти та технологій за профілями
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Бондаренко Т. С., кандидат пед. наук,
доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій (Українська інженерно-педагогічна
академія). (199/2)
Бурмакіна Наталія Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету: «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей» (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 – Литньов В. Є., кандидат пед. наук, доцент,
директор ННІ педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Мачинська Н. І.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та
дошкільної освіти (Львівський національний університет
імені Івана Франка); Кубіцький С. О., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри соціальної педагогіки та
інформаційних технологій в освіті (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (211/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Мірошніченко Анатолій Анатолійович, старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни). 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 – Полюк В. С.,
кандидат пед. наук, доцент, начальник комендантського відділення відділу організації повсякденної діяльності
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Федоренко О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Дяков С. І., кандидат пед.
наук, доцент, начальник кафедри інженерних спеціальних
дисциплін (Національна академія сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного). (212/2)
Волошин Володимир Дмитрович, старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Формування умінь
застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки»
(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 – Дем’янюк Ю. А., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри прикордонної
безпеки (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Тогочинський О. М., доктор пед. наук, доцент, ректор
(Академія державної пенітенціарної служби); Калаур С. М.,
кандидат пед. наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
(213/2)
Пантєлєєв Кирило В’ячеславович, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників» (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 – Мельніков А. В., кандидат
пед. наук, доцент, начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

го). Опоненти: Мельничук І. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін
(Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського); Шукатка О. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
(214/2)
Горбатько Катерина Миколаївна, практичний психолог
деканату факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Формування
професійно-психологічної компетентності майбутніх
офіцерів прикордонників у процесі фахової підготовки»
(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: Плачинда Т. С., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
(Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету); Дяков С. І., кандидат пед. наук, доцент,
начальник кафедри інженерних спеціальних дисциплін
(Національна академія сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного). (215/2)
Степанов Сергій Петрович, заступник начальника
факультету (заступник декана) охорони та захисту державного кордону з навчально-методичної роботи Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького: «Формування спеціальних
умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників
у процесі фахової підготовки» (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 –
Торічний О. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Тогочинський О. М., доктор пед. наук, доцент, ректор (Академія державної пенітенціарної служби); Калаур С. М., кандидат пед. наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та
менеджменту освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (216/2)
Лі Цзяці, аспірант ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:
«Методика формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики у процесі викладання фахових дисциплін» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Батюк Н. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Растригіна А. М., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових
дисциплін та методики музичного виховання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка); Топчієва І. О., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (217/2)
Коваленко Лариса Василівна, завідувач відділу методики викладання української мови та літератури, мов
національних меншин і зарубіжної літератури Вінницької
академії неперервної освіти: «Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти» (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,
провідний науковий співробітник науково-дослідного
відділу (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Куцевол О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики
української мови (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського); Клясен Н. Л.,
кандидат пед. наук, завідувач сектору проектування моделей підготовки педагогічних кадрів (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»). (235/2)
Цуркан Таісія Георгіївна, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Формування педагогічної культури батьків молодших школярів
у взаємодії сім’ї і школи» (13.00.07 – теорія і методика
виховання). Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН
України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-4582). Науковий керівник – Іванчук М. Г., доктор психол.
наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, завідувач науково-методичного
відділу моніторингу та системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти:
Канішевська Л. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Гончар Л. В.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник лабораторії виховання
в сім’ї та закладах інтернатного типу (Інститут проблем
виховання НАПН України). (249/2)
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Шалівська Юлія Василівна, старший лаборант деканату педагогічного факультету Рівненського державного
гуманітарного університету: «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у
Рівненському державному гуманітарному університеті
МОН України (33000, Україна, м. Рівне, С. Бандери, 12; тел.
(0362) 26-78-65). Науковий керівник – Литвиненко С. А.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології та психотерапії (Рівненський державний гуманітарний
університет). Опоненти: Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничоматематичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
Залібовська-Ільніцька З. В., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри соціальних технологій (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). (277/2)
Брославська Галина Михайлівна, доцент кафедри
математики та фізики КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради: «Формування
інструментальних компетентностей майбутніх учителів
математики та фізики у процесі професійної підготовки»
(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 керівник – Отрошко Т. В., кандидат пед. наук, доцент,
декан факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської облради). Опоненти: Луценко Г. В.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та
менеджменту освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка); Тютюн Л. А.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри математики
та інформатики (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (278/2)
Предиткевич Олег Станіславович, командир військової
частини А 0853: «Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної
фасилітації у системі післядипломної освіти» (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
керівник – Зорій Я. Б., кандидат пед. наук, доцент, декан
факультету фізичної культури та здоров’я людини (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Артюшин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач спеціальної кафедри ННІ перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів СБУ (Національна академія Служби безпеки України); Галіцан О. А., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). (280/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Чорнобрива Наталя Василівна, заступник директора
з навчальної роботи Рокитнівського медичного училища:
«Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі виробничої практики» (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 керівник –
Романовська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький національний університет). Опоненти: Мельничук І. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
філософії та суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Демянчук М. Р., кандидат пед.
наук, викладач циклової комісії професійно-орієнтованих
дисциплін терапевтичного профілю № 1 (Рівненський державний базовий медичний коледж). (282/2)

Постова Світлана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Підготовка
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності»
(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 – Осадчий М. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри математичного аналізу (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Яшанов С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних систем і технологій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);
Кушнір Н. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
(Херсонський державний університет). (310/2)

Хайдарова Оксана Сергіївна, старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької облради: «Формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського,
9; тел. (044) 440-42-92). Науковий керівник – Блеч Г. О.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (Інститут спеціальної
педагогіки НАПН України). Опоненти: Татьянчикова І. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки (Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ); Мартинчук О. В., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти (Київський університет
імені Бориса Грінченка). (295/2)

Лущик Юлія Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету: «Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих
навчальних закладах Великої Британії» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). 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). Науковий керівник – Костікова І. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри теорії і практики англійської мови (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Нагаєв В. М., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій (Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва МОН України); Ніколаєнко Ю. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та
українознавства (Полтавська державна аграрна академія
Мінагрополітики України). (312/2)

Брушневська Ірина Миколаївна, старший викладач
кафедри педагогіки Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого
року життя із загальним недорозвитком мовлення»
(13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.450.01
в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92).
Науковий керівник – Рібцун Ю. В., кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). Опоненти: Пахомова Н. Г., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та
соціальної роботи (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Ленів З. П., кандидат пед. наук, доцент кафедри логопедії (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
(296/2)
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Петрів Галина Василівна, викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Заліщицький аграрний
коледж імені Євгена Храпливого»: «Виховання ціннісного
ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада
Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-0342). Науковий керівник – Шевченко Г. П., доктор пед. наук,
професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри
педагогіки (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Філіпчук Г. Г., доктор
пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, член бюро Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Ушаков А. С., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних
мов (Київський національний університет культури і мистецтв). (314/2)
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Брусенко Аліна Сергіївна, асистент кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»: «Формування культури
самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами
соціального театру у позааудиторній роботі» (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 – Трубник І. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). Опоненти: Караман О. Л., доктор
пед. наук, професор, директор ННІ педагогіки і психології
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка», м. Старобільськ); Завацька Л. М., кандидат
пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка). (376/2)
Вовк Богдан Іванович, асистент кафедри професійної
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка: «Формування самоосвітньої
компетентності майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному
педагогічному університеті імені Олександра Довженка
МОН України (41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24;
тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий керівник – Манько В. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий
співробітник науково-організаційного центру (Національна
академія Служби безпеки України). Опоненти: Лузан П. Г.,
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Мося І. А.,
кандидат пед. наук, методист (Катюжанське вище професійне училище). (380/2)
Любива Віталіна Вячеславівна, асистент кафедри
дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН
України (41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел.
(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий керівник – Луцан Н. І.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фахових
методик і технологій початкової освіти (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти: Богуш А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та методики дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К Д. Ушинського»); Зосименко О. В., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та
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менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»). (389/2)
Козацька Ірина Вікторівна, майстер виробничого
навчання, викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки Лиманського професійно-технічного училища: «Підготовка майбутніх учителів математики в системі
педагогічної освіти України (друга половина XX століття)»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН України
(41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444)
2-26-51, 2-34-27). Науковий керівник – Гнєзділова К. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького).
Опоненти: Моторіна В. Г., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри математики (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Воєвода А. Л., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
алгебри і методики навчання математики (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (390/2)
Костиря Ірина Валентинівна, викладач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
імені академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник –
Гура Т. В., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Сопівник Р. В., доктор пед. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри практичної психології та
педагогіки (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності); Прадівлянний М. Г., кандидат пед. наук,
доцент, директор Центру міжнародних зв’язків (Вінницький національний технічний університет). (461/2)
Дзигаленко Людмила Миколаївна, вчитель трудового навчання загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20
Вінницької міськради: «Розвиток фахової компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України
(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-6045). Науковий керівник – Бойчук В. М., доктор пед. наук,
доцент, заступник директора з наукової роботи ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
(Вінницький державний педагогічний університет імені
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Михайла Коцюбинського). Опоненти: Василенко Н. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри управління та
адміністрування (КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти»); Кільдеров Д. Е., кандидат пед. наук, професор,
декан інженерно-педагогічного факультету (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (462/2)
Шевченко Ілона Андріївна, викладач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька
академія неперервної освіти»: «Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник –
Василенко Н. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри управління та адміністрування (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»). Опоненти: Берека В. Є.,
доктор пед. наук, професор, ректор (Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); Нікітченко Л. О., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри
біології (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). (463/2)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Петренко Анастасія Вадимівна, аспірант кафедри
дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України:
«Визначення тактики лікування акне на підставі оцінки
ролі спадковості в тяжкості перебігу» (14.01.20 – шкірні та
венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – Літус О. І., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри дерматовенерології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). Опоненти: Білозоров О. П., доктор мед. наук, завідувач лабораторії імунології, патоморфології та молекулярної генетики (ДУ «Інститут дерматології та венерології
НАМН України»); Сербіна І. М., кандидат мед. наук, доцент,
доцент кафедри дерматовенерології (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). (49/2)
Салей Олена Анатоліївна, асистент кафедри шкірних
та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»: «Комплексне лікування хворих на
оніхомікоз із поетапним та диференційованим застосуванням антимікотиків і препаратів патогенетичної спрямованості» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада
Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології
НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9;
тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – Дюдюн А. Д.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри шкірних
та венеричних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»). Опоненти: Олійник І. О., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, головний
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науковий співробітник відділу дерматології, інфекційних
та паразитарних захворювань шкіри (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»); Резніченко Н. Ю.,
доцент, доцент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини
ФПО (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). (50/2)
Лагоржевська Ірина Миколаївна, лікар-офтальмолог
відділення мікрохірургії ока Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова: «Клініко-морфологічні
особливості перебігу та лікування центральної серозної
хоріоретинопатії залежно від інфікування Helicobacter
Pylori» (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 – Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Король А. Р., доктор мед. наук, керівник відділу вивчення
біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології (ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»); Петренко О. В., доктор мед. наук,
доцент, професор кафедри офтальмології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (51/2)
Меньшикова Анна Олексіївна, лікар-педіатр-неонатолог відділення інтенсивної терапії з виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги Львівської обласної
клінічної лікарні: «Неінвазійна дихальна підтримка глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами: механізми дії і клінічне застосування» (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 – Добрянський Д. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії № 2
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Булат Л. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими
дітьми (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Шунько Є. Є., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
завідувач кафедри неонатології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (52/2)
Кондакова Олена Юріївна, аспірант кафедри хірургії
№ 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Хірургічне лікування хворих з поєднаними захворюваннями органів черевної порожнини та
птозом її передньої стінки» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.
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Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник –
Мішалов В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 4 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, заступник директора з наукової роботи (ДУ
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»); Фелештинський Я. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та
проктології (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (53/2)

(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 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). (69/2)

Аліпова Наталія Федорівна, лікар акушер-гінеколог
ТОВ «Ісіда-IVF», м. Київ: «Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень при
тиреоїдній дисфункції» (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. 205-4982). Науковий керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Товстановська В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольца МОЗ України); Семенюк Л. М., доктор мед. наук, доцент, завідувач відділу
репродуктивної медицини та хірургії (Український НПЦ
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів
і тканин МОЗ України). (66/2)

Биць Юрій Юрійович, лікар-офтальмолог офтальмологічного відділення КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва:
«Генетичні аспекти розвитку катаракти: вплив алельного поліморфізму генів кристаліну та протеасоми»
(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: Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Гудзь А. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри офтальмології
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (158/2)

Абугалі Алаа, завідувач відділення планування сім’ї
медичної групи компанії «Адоніс», м. Київ: «Корекція психо-вегетативних та сексуальних порушень у хворих з ендометріозом» (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 – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Семенюк Л. М., доктор мед.
наук, доцент, завідувач відділу репродуктивної медицини
та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України);
Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (67/2)
Долик Павло Степанович, лікар акушер-гінеколог
Калуської центральної районної лікарні, м. Калуш: «Реабілітація жінок після органозберігаючих операцій при
лейоміомі матки» (14.01.01 – акушерство та гінекологія).
Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
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Хадрі Вассім, лікар-офтальмолог ПП «ЄвролайфЦентр»: «Оптимізація двоетапного методу лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому в поєднанні
з катарактою» (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 – Могілевський С. Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Завгородня Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України);
Сердюк В. М., доктор мед. наук, доцент, директор (КЗ
«Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна
лікарня»). (159/2)
Бабінчук Олена Василівна, заочний аспірант кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного
медичного університету, завідувач пологовного відділення
КЗ «Обласний перинатальний центр» ЗОР: «Особливості
перебігу вагітності та пологів, стан фетоплацентарного
комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу
плацентації» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира
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Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник – Круть Ю. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства та гінекології (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Камінський В. В.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та
репродукгології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Резніченко Г. І., доктор
мед. наук, професор кафедри акушерства та гінекології
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»). (161/2)
Набхан Олена Володимирівна, аспірант кафедри акушерства і гінекології № 1 Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Профілактика
невиношування вагітності у II триместрі у жінок, які багато народжують» (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 – Романенко Т. Г., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри акушерства та гінекології
№ 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Бойко В. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України); Товстановська В. О., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та
гінекології № 1 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (162/2)
Соколова Катерина Ігорівна, лікар акушер-гінеколог
медичного центру «Академія вашого здоров’я», м. Київ:
«Оптимізація тактики та діагностики лікування дисплазії
епітелію шийки 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. 20549-82). Науковий керівник – Суханова А. А., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Корнацька А. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції
жінок (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
НАМН України»); Сенчук А. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ПВНЗ
«Київський медичний університет Української асоціації
народної медицини»). (163/2)
Петриченко Вадим Віталійович, асистент кафедри
акушерства, гінекології та репродуктології Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Оптимізація методів профілактики та лікування артеріальної гіпотензії під час проведення спінальної анестезії
при кесарському розтині» (14.01.30 – анестезіологія та
інтенсивна терапія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній
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медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
219-35-64). Науковий керівник – Ткаченко Р. О., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства,
гінекології та репродуктології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: Дубров С. О., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця); Лісний І. І., доктор мед. наук, завідувач науково-дослідного
відділення анестезіології та інтенсивної терапії (Національний інститут раку МОЗ України). (164/2)
Герасимюк Максим Ілліч, аспірант кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Оптимізація діагностики та
вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт
шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у
крові та тканині мигдаликів» (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
керівник – Яшан О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти:
Мельников О. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач
лабораторії патофізіології та імунології (ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН
України»); Косаковський A. Л., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології
та фоніатрії (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (165/2)
Меркулов Андрій Олексійович, клінічний ординатор ДУ
«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»: «Профілактика післяопераційних
ускладнень при резекціях прямої кишки» (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, член-кореспондент НАМН
України, професор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», директор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кутовий О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії № 2 (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України); Цівенко О. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (166/2)
Частій Тетяна Володимирівна, молодший науковий
співробітник лабораторії імунології, патоморфології та
молекулярної генетики ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»: «Мікробіологічна характеристика
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грибів роду Malassezia та удосконалення методів лабораторної діагностики маласезіозів» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології
та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» (61057,
м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84,
731-31-51). Науковий керівник – Мінухін В. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д. П. Гриньова (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Похил С. І., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань (ДУ «Інститут мікробіології
та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Кременчуцький Г. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (169/2)
Біда Роксолана Юріївна, асистент кафедри хірургічної
та ортопедичної стоматології ФПО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
МОЗ України: «Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення методу діагностики та лікування гострих гнійних одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої
ділянки» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122)
3-33-41). Науковий керівник – Павленко О. В., доктор мед.
наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри стоматології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). Опоненти: Потапчук А. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної
освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України); Палійчук І. В., доктор мед. наук, професор,
заслужений винахідник України, завідувач кафедри стоматології ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).
(171/2)
Бокоч Анатолій Васильович, старший викладач
кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Клініко-лабораторне
обґрунтування комплексного ортопедичного лікування
фронтальних груп зубів естетичними конструкціями»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-3341). Науковий керівник – Костенко Є. Я., доктор мед.
наук, професор, академік УАН, декан стоматологічного
факультету, професор кафедри ортопедичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України). Опоненти: Гасюк П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Король Д. М., доктор
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мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики
ортопедичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України»). (172/2)
Волошин Тарас Богданович, лікар-психолог ТзОВ
«Міжнародна клініка відновного лікування»: «Клінікопсихологічні особливості дітей з розладами аутичного
спектра та їх реабілітація за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації» (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). Науковий керівник – Козявкін В. І., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, генеральний директор (ТзОВ
«Міжнародна клініка відновного лікування»). Опоненти:
Піонтковська О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу
в охороні здоров’я (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Проскуріна Т. Ю., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення психіатрії (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків НАМН України»). (173/2)
Стаханов Кирило Олегович, асистент кафедри психології Одеського національного медичного університету
МОЗ України: «Медико-психологічний супровід пацієнтів
з проявами постшизофренічної депресії (ґендерно-специфічний та сімейно-центрований підхід)» (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).
Науковий керівник – Аймедов К. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Козідубова В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри психіатрії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Курило В. О., доктор мед.
наук, доцент, професор кафедри психіатрії, психотерапії,
загальної та медичної психології, наркології та сексології
(Запорізький державний медичний університет МОЗ України). (174/2)
Писаревська Кіра Олександрівна, асистент кафедри
внутрішньої медицини З ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Фактори ризику рецидиву
аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного
ґенезу після відновлення синусового ритму» (14.01.11 –
кардіологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро,
вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46)
та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (49074,
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-5916). Наукові керівники: Жарінов О. Й., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Дзяк Г. В., доктор
мед. наук, професор, академік НАМН України. ОпоненСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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ти: Дроздова І. В., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу медико-соціальних проблем та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах і
психосоматичних розладах (ДУ «Український державний
НДІ медико-соціальних проблем інвалідів МОЗ України»);
Сичов О. С., доктор мед. наук, професор, керівник відділу
аритмій серця (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска НАМН України»). (176/2)
Херсонська Тетяна Борисівна, ординатор пересувного
стоматологічного відділення Центральної стоматологічної
поліклініки Міноборони України: «Клінічне обґрунтування
диференційного застосування мікроімплантатів й мініпластин при ортодонтичному лікуванні хворих з вторинними деформаціями зубних рядів й аномаліями положення
зубів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01
у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11;
тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник – Шнайдер С. А.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»).
Опоненти: Горохівський В. Н., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри ортодонтії
(Одеський національний медичний університет МОЗ України); Мірчук Б. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри ортодонтії (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). (178/2)

ни» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048)
728-24-60). Науковий керівник – Скиба В. Я., доктор мед.
наук, професор, завідувач консультаційно-поліклінічного
відділення (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»). Опоненти: Ковач І. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»); Савичук О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). (180/2)
Курлан Наталія Юріївна, асистент кафедри дитячих
інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Клінічні та імунопатогенетичні особливості шигельозу у дітей, інфікованих
Helicobacter pylori» (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. 711-79-75). Науковий керівник –
Ольховська О. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри дитячих інфекційних хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Єлоєва З. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Крамарьов С. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (188/2)

Лепський Владлен В’ячеславович, молодший науковий співробітник науково-організаційного та патентноінформаційного відділу ДУ «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України»: «Профілактика
карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку з використанням «онієвих» гексафторосилікатів» (14.01.22 –
стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048)
728-24-60). Науковий керівник – Дєньга О. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділу епідеміології та
профілактики основних стоматологічних захворювань
дитячої стоматології та ортодонтії (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»). Опоненти: Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); Остапко О. І., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних
захворювань (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (179/2)

Міняйленко Любов Євгеніївна, асистент кафедри
загальної практики – сімейної медицини Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Нейрогуморальні порушення у хворих на стабільну стенокардію
напруження, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки, та їх медикаментозна корекція» (14.01.02 –
внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому
державному медичному університеті МОЗ України (69035,
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-6469). Науковий керівник – Михайловська Н. С., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики –
сімейної медицини (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Степанов Ю. М., доктор
мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»); Журавльова Л. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (224/2)

Гришакова Анна Миколаївна, лікар-стоматолог стоматологічної клініки «Медичний центр дитячого стоматологічного здоров’я» Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація лікування
гострого герпетичного стоматиту у дітей» (14.01.22 –
стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН Украї-

Пастушина Анна Ігорівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Стан
тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою
та мікроальбумінурією» (14.01.02 – внутрішні хвороби).
Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медич-
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ному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя,
просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий
керівник – Нетяженко В. З., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Кривенко В. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України); Мороз Г. З., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри військової загальної практики – сімейної медицини (Українська військово-медична
академія Міноборони України). (225/2)
Бежуашвілі Іраклій Гурамович, лікар-хірург судинний ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені
В. Т. Зайцева НАМН України»: «Вибір тактики оперативних
утручань при тромбозі інфраінгвінального шунта у хворих
з критичною ішемією нижніх кінцівок» (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, член-кореспондент НАМН
України, професор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», директор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Мішалов В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії № 4 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Ляховський В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України»). (230/2)
Хохлов Андрій Валерійович, завідувач відділення рентгенендоваскулярної діагностики та лікування ДУ «Інститут серця МОЗ України»: «Стентування та ангіопластика
ниркових артерій при лікуванні вазоренальної гіпертензії» (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) 454-20-50). Науковий керівник – Фуркало С. М., доктор мед. наук, завідувач відділу
ендоваскулярної хірургії та ангіографії (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України). Опоненти: Никоненко О. С., доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, ректор
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»); Дронов О. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії № 1 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (232/2)
Гараздюк Марта Славівна, асистент кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету МОЗ України:
«Часовий моніторинг посмертних змін автофлуорисцен146

ції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті» (14.01.25 – судова медицина). Спецрада Д 26.613.03
у Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (041112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник – Бачинський В. Т., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства (Буковинський державний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Іркін І. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної та топографічної
анатомії (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика); Войченко В. В., кандидат мед.
наук, доцент, начальник (КЗ «Дніпропетровське обласне
бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської
облради). (250/2)
Ступницький Мирослав Андрійович, старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії клініки
хірургії серця та магістральних судин Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Міноборони
України: «Патофізіологічні механізми розвитку та критерії ризику ускладнень поєднаної торакальної травми»
(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 – Жуков В. І., доктор мед. і
біол. наук, професор, професор кафедри біологічної хімії
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Гудима А. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової
медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»);
Савицький І. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В. В. Підвисоцького (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). (255/2)
Пугачова Катерина Андріївна, аспірант кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного
медичного університету МОЗ України: «Прогностична
значимість 25-гідроксивітаміну D та кателецидину LL37 у
перебігу реактивних артритів у дітей» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник –
Сенаторова Г. С., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Богмат Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу кардіоревматології (ДУ «Інститут охорони здоров’я
дітей та підлітків НАМН України»); Марушко Т. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії-2 (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (261/2)
Давидова Тетяна Володимирівна, молодший науковий
співробітник лабораторії та клінічного відділу молекулярСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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ної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»: «Оптимізація
складу розщепленої грипозної вакцини модифікацією
ад’ювантної та антигенної складових» (14.03.08 – імунологія та алергологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН
України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел.
(057) 731-41-84, 731-31-51). Науковий керівник – Волянський А. Ю., доктор мед. наук, завідувач лабораторії імунореабілітології (ДУ «Інститут мікробіології та імунології
імені І. І. Мечникова НАМН України»). Опоненти: Карабан О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної гігієни та епідеміології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Курченко А. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної
імунології та алергології з сецією медичної генетики (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (276/2)
Христян Геннадій Євгенович, головний лікар Медичного центру ПП «Полімед»: «Протимікробні властивості
нових композитних покриттів для стоматологічних імплантів» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16;
тел. (057) 731-41-84, 731-31-51). Науковий керівник – Казмірчук В. В., кандидат мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії протимікробних засобів (ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України»). Опоненти: Мінухін В. В., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та
імунології імені професора Д. П. Гриньова (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Сидорчук І. Й., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
мікробіології та вірусології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (299/2)
Бочар Олеся Миронівна, асистент кафедри терапії № 1
та медичної діагностики ФПО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України: «Особливості перебігу та оптимізація терапії у
пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01 у
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник –
Скляров Є. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Вірстюк Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини стоматологічного факультету імені професора
М. М. Бережницького (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Ганич Т. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри факульСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

тетської терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (315/2)
Савчук Наталія Василівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»: «Клініко-патогенетичні особливості виникнення, перебігу та
лікування серцевої недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після проведеної реперфузійної
терапії» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 20.601.01
у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Вакалюк І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Тащук В. К., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та
фізичного виховання (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України); Рішко М. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної
терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України). (316/2)
Зінченко Тетяна Іванівна, асистент кафедри гігієни
та екології № 1 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Токсиколого-гігієнічна оцінка
бакових сумішей пестицидів в системі хімічного захисту суниці» (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 – Пельо І. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри гігієни та екології № 1 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти:
Онул Н. М., доктор мед. наук, професор кафедри загальної гігієни (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»); Козярін І. П., доктор мед. наук, професор
кафедри громадського здоров’я (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
(321/2)
Гриценко Степан Йосипович, асистент кафедри
хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією
імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Прогнозування та профілактика неспроможності колоректальних анастомозів у
хворих на гостру обтураційну кишкову непрохідність»
(14.01.03 – хірургія). 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 – Беденюк А. Д., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Польовий В. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України);
Чобей С. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН України). (351/2)
Кохан Роман Степанович, лікар-хірург хірургічного
відділення Тернопільської комунальної міської лікарні
№ 2: «Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен
нижніх кінцівок: попередження ускладнень та рецидивів» (14.01.03 – хірургія). 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 –
Гощинський В. Б., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Гудз І. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Корсак В. В., доктор мед. наук,
професор, заслужений лікар України, професор кафедри
хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України). (352/2)
Арійчук Олександр Ігорович, лікар-уролог ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Чернівці: «Патофізіологічний аналіз змін функції нирок, цитокінів та фібринолітичної активності сечі за умов літотрипсії ниркових
каменів, шляхи патогенетичної корекції» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372)
55-37-54). Науковий керівник – Роговий Ю. Є., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Гудима А. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф
та військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»); Кушнір І. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри практичної психології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). (355/2)
Гаврисьо Василь Андрійович, тимчасово не працює:
«Статеві відмінності холінергічної регуляції серця при
гіпертиреозі» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа
Театральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник –
Хара М. Р., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
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МОЗ України»). Опоненти: Ткачук С. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри нормальної фізіології імені Я. Д. Кіршенблата (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України); Резніков О. Г., доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, членкореспондент НАН України, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації (ДУ «Інститут ендокринології
та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»).
(356/2)
Сухова Світлана Миколаївна, лікар-кардіолог кардіологічного відділення № 2 КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 8», аспірант без відриву від виробництва
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ
України: «Діагностичне і прогностичне значення показників дисфункції та деформації міокарда правого шлуночка у хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії»
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України» (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
кардіології та функціональної діагностики (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Пархоменко О. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу
реанімації та інтенсивної терапії (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»); Коваль О. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри внутрішньої медицини № 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 362/2)
Андріїв Аліна Володимирівна, асистент кафедри онкології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України: «Прогностичне та предиктивне значення Na+/І – симпортеру у хворих на рак молочної
залози» (14.01.07 – онкологія – медичні науки). Спецрада Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; тел. 259-01-83).
Науковий керівник – Чехун В. Ф, доктор мед. наук, професор, академік НАН України, директор, завідувач відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії
(Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України). Опоненти:
Cмoлaнкo І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та
її реконструктивної хірургії (Національний інститут раку
МОЗ України); Фецич Т. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри онкології і радіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). (364/2)
Яцула Ольга Вікторівна, лікар-офтальмолог ТОВ «Ай
кью оптика»: «Мікробіологічне обґрунтування властивостей та застосування лікарських антимікробних препаратів» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 05.600.05
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
у Вінницькому національному медичному університеті
імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул.
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник –
Палій Г. К., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри мікробіології
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Виноград Н. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри епідеміології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Климнюк С. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології,
вірусології та імунології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсьокого МОЗ
України»). (392/2)
Клапчук Юрій Вікторович, старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного
центру Північного регіону Міноборони України: «Синовіальні кісти колінного суглоба. Клініка, діагностика та лікування» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада
Д 64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 704-14-71). Науковий
керівник – Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Танькут В. О., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу патології суглобів
(ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора
М. І. Ситенка НАМН України»); Климовицький Ф. В., доктор
мед. наук, доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман). (394/2)
Міхановський Дмитро Олександрович, лікар відділення
екстреної травматологічної допомоги з операційним блоком ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»: «Комбінована система
фіксації модульного ендопротеза проксимального відділу
плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д
64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені
професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий
керівник – Вирва О. Є., доктор мед. наук, професор, головний лікар (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені
професора М. І. Ситенка НАМН України»). Опоненти: Істомін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фізичної реабілітації та спортивної медицини (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Головаха М. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України). (395/2)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Бурдак Катерина Сергіївна, фахівець лабораторії розробки технології фармацевтичних препаратів департаменСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ту з біотехнології ПАТ «Фармак»: «Створення препарату
гепатопротекторної дії на основі субстанції адеметіоніну у
формі таблеток» (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 – Ярних Т. Г., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технології
ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Руденко В. В., доктор фарм. наук,
доцент, професор кафедри військової фармації (Українська військово-медична академія Міноборони України);
Сіденко Л. М., кандидат фарм. наук, старший науковий
співробітник лабораторії технології готових лікарських
засобів (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» МОЗ України). (318/2)
Букатару Юліана Сергіївна, асистент кафедри фармакології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України: «Антигіпоксантна та нейропротекторна активність похідних 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін3-іліден)оцтової кислоти» (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 –
Заморський І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти:
Штриголь С. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України); Гордієнко А. Д., доктор фарм.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
фармакології і токсикології (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України). (319/2)
Есам Зургані Ахмед Зегхдані, аспірант кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного
університету МОЗ України: «Експериментальне вивчення
мазі на основі екстракту кореня солодки для лікування
алергічних дерматитів» (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 –
Малоштан Л. М., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри фізіології та анатомії людини (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Маслова Н. Ф., доктор біол. наук, професор, вчений секретар (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і
медичної продукції» МОЗ України); Сирова Г. О., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри медичної та
біоорганічної хімії (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (320/2)
Альфред-Угбенбо Дейнмотей Самуел, аспірант з відривом від виробництва кафедри фармацевтичної хімії
Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Розробка та валідація методик контролю якості сус149
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пензій, що містять діуретики, аптечного виготовлення та
вивчення їх стабільності» (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 – Здорик О. А., кандидат фарм. наук, доцент,
декан факультету промислової фармації, управління та
адміністрування (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Свєчнікова О. М., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України); Васюк С. О., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). (444/2)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Лизогуб Людмила Юріївна, асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та ветсанекспертизи Одеського
державного аграрного університету: «Експериментальне
обґрунтування впливу антибактеріальних препаратів і пробіотика «Болмол» на імунний статус курчат» (16.00.03 –
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д 64.359.01 у ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН України (61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел.
704-10-90). Науковий керівник – Палій А. П., доктор вет.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології (ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»).
Опоненти: Обуховська О. В., доктор вет. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
лабораторії вивчення бруцельозу (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); Уховський В. В., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії лептоспірозу з музеєм мікроорганізмів (Інститут ветеринарної медицини НААН України).
(134/2)
Козленко Тетяна Григорівна, тимчасово не працює:
«Каліцивіроз котів: поширення, діагностика та лікування» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія,
інфекційні хвороби та імунологія). 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
керівник – Недосєков В. В., доктор вет. наук, доцент, завідувач кафедри епізоотології та організації ветеринарної
справи (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Корнієнко Л. Є., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології
та інфекційних хвороб (Білоцерківський національний
аграрний університет); Бойко П. К., доктор вет. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
загальної мікробіології, вірусології та ґрунтової мікробіології (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). (264/2)
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Усенко Світлана Іванівна, завідувач навчальної лабораторії кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин
імені академіка В. Г. Касьяненка Національного університет біоресурсів і природокористування України: «Морфологія стравохідного мигдалика та імунних утворень шлунка птахів» (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 керівник – Хомич В. Т., доктор вет.
наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і
патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Гуральська С. В., доктор вет.
наук, доцент, доцент кафедри анатомії і гістології (Житомирський національний агроекологічний університет);
Ковтун М. Ф., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник відділу еволюційної морфології (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). (265/2)
Фурда Ірина Леонідівна, фахівець ІІ категорії кафедри
анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів
і природокористування України: «Епізоотологічний контроль за репродуктивно-респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней в Україні» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби
та імунологія). 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 керівник – Недосєков В. В., доктор
вет. наук, доцент, завідувач кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Герілович А. П., доктор вет. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); Корнієнко Л. Є., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри
епізоотології та інфекційних хвороб (Білоцерківський
національний аграрний університет). (267/2)
Мазур Микола Вікторович, молодший науковий співробітник Інституту ветеринарної медицини НААН України:
«Моніторинг сказу тварин на основі молекулярно-генетичних методів» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д
55.859.04 у Сумському національному аграрному університеті МОН України та Державному науково-контрольному
інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021,
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55).
Науковий керівник – Полупан І. М., кандидат вет. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
нейроінфекцій (Інститут ветеринарної медицини НААН
України). Опоненти: Корнієнко Л. Є., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та інфекційних
хвороб (Білоцерківський національний аграрний університет); Герілович А. П., доктор вет. наук, професор, членСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18
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кореспондент НААН України, заступник директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»). (331/2)
Попова Ірина Михайлівна, асистент кафедри епізоотології та паразитології Одеського державного аграрного
університету: «Імунологічна реактивність кролів за застосування живої вакцини проти міксоматозу» (16.00.03 –
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському
національному аграрному університеті МОН України та
Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). Науковий керівник –
Волосянко О. В., доктор вет. наук, начальник науковоорганізаційного відділу методичної роботи (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Кассіч В. Ю., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та паразитології (Сумський
національний аграрний університет); Мазур Т. В., доктор
вет. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології,
вірусології та біотехнології (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (332/2)
Фодченко Ірина Андріївна, аспірант Сумського національного аграрного університету: «Санітарно-гігієнічна
оцінка чорноморських мідій за вмістом хлорорганічних
пестицидів» (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському національному
аграрному університеті МОН України та Державному
науково-контрольному інституті біотехнології і штамів
мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160;
тел. (0542) 70-10-55). Науковий керівник – Ващик Є. В.,
кандидат вет. наук, докторант кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів
тваринництва (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Кухтин М. Д., доктор вет. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри харчової біотехнології і хімії (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя); Богатко Н. М., кандидат
вет. наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи (Інститут післядипломного навчання
керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету). (333/2)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Заря Світлана Валеріївни, старший викладач кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Мистецько-видовищна
телевізійна реклама в національно-культурному просторі
України початку XXI століття» (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, корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий керівник –
Белявіна Н. Д., кандидат пед. наук, професор, професор
кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва (НаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
Опоненти: Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української музики
(Національна музична академія імені П. І. Чайковського);
Микуланинець Л. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін (Мукачівський державний університет). (71/2)
Дубрівна Антоніна Петрівна, доцент кафедри рисунка
та живопису Київського національного університету технологій та дизайну: «Абстракція в образотворчому мистецтві
як феномен художньої культури України» (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, корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий
керівник – Садовенко С. М., кандидат пед. наук, доцент,
старший науковий співробітник, доцент кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). Опоненти: Романенкова Ю. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
циркових жанрів (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва); Ковальчук О. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). (72/2)
Тимощенко Наталія Олександрівна, артистка вищої
категорії групи фаготів ДП «Державний академічний
естрадно-симфонічний оркестр України»: «Фагот в українській камерній музиці кінця XX – початку XXI століття: виконавські школи та композиторська творчість»
(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 – Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української
музики та музичної фольклористики, проректор з наукової роботи (Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опоненти: Карпяк А. Я., доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри духових та ударних інструментів (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Міністерства культури України); Сікорська І. М., кандидат
мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу музикознавства та
етномузикології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України).
(117/2)
Лю Нань, викладач кафедри музики Сяменьського
університету, провінція Фуцзянь, КНР: «Принципи виконавської інтерпретації поетики камерних вокальних творів М. Мусоргського» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній музичній
академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури
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України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел./
факс 726-78-76, тел. 726-97-47). Науковий керівник –
Шип С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії (Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського). Опоненти: Тишко С. В., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії
та історії культури (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського); Поляковська С. П., кандидат мистецтвознавства, викладач-методист теоретичного відділу
(Вінницьке училище культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича). (254/2)
Бура Марта Ярославівна, викладач кафедри скрипки Львівської національної музичної академії імені
М. В. Лисенка: «Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина
XX – початок XXI ст.)» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній
академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032)
235-82-68). Науковий керівник – Пилатюк І. М., кандидат
мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Копиця М. Д.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
історії української музики та музичної фольклористики
(Національна музична академія імені П. І. Чайковського); Швед М. Б., кандидат мистецтвознавства, заступник начальника управління відділу музичного мистецтва
управління сценічного і візуального мистецтва (Міністерство культури України). (342/2)
Олійник Стефанія Федорівна, викладач кафедри
історії музики та кафедри композиції Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова)» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії
імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79005,
м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032) 235-8268). Науковий керівник – Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії
музики (Львівська національна музична академія імені
М. В. Лисенка). Опоненти: Черкашина-Губаренко М. P.,
доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент
Академії мистецтв України, професор кафедри історії
зарубіжної музики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Чернявська М. С., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального
фортепіано (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). (347/2)
Куриляк Ірина Ігорівна, хормейстер та артист Заслуженої академічної капели України «Трембіта», старший
викладач кафедри оркестрового диригування Львівської
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національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері:
національно-естетичний вимір» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній
музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел.
(032) 235-82-68). Науковий керівник – Ластовецька-Соланська З. М., кандидат мистецтвознавства, доцент (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка).
Опоненти: Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Вавренчук І. А., кандидат
мистецтвознавства, завідувач денного відділу, викладач
(Хмельницький музичний коледж імені В. І. Заремби).
(348/2)
Паріс Олена Анатоліївна, викладач музично-теоретичних дисциплін відділу «Теорія музики» Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного
університету: «Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку української музичної думки першої половини XX століття» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії
імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79005,
м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032) 235-82-68).
Науковий керівник – Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики
(Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання
та диригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Попович О. П., кандидат мистецтвознавства, професор (Інститут музики Жешувського університету, Польща). (349/2)
АРХІТЕКТУРА
Авербах Михайло Якович, доцент кафедри дизайну
архітектурного середовища Харківського національного
університету будівництва та архітектури: «Візуальні комунікації в архітектурному середовищі міста» (18.00.01 –
теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури).
Спецрада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН України (61002,
м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий
керівник – Крижановська Н. Я., доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України). Опоненти: Височин І. А., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури
та інженерних вишукувань (Сумський національний аграрний університет МОН України); Бондаренко І. В., кандидат
архітектури, доцент, професор кафедри дизайну інтер’єру
(Харківська державна академія дизайну і мистецтв МОН
України). (337/2)
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сміла Наталія Володимирівна, менеджер з впровадження програмного забезпечення та оптимізації інформаційно-технічної підтримки у Росії, Україні та країнах
СНД (ТОВ «МСД Україна»): «Особливості психологічної
готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності»
(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. 288-3320). Науковий керівник – 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 глибинної
корекції та психолого-соціальної реабілітації (Черкаський
державний університет імені Богдана Хмельницького МОН
України); Галян А. І., кандидат психол. наук, дитячий лікаранестезіолог відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (Національна дитяча спеціалізована лікарня
«ОХМАТДИТ»). (21/2)

Розмирська Юлія Анатоліївна, аспірант кафедри
загальної і соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
«Комунікативно-мовленнєві стилі міжособової взаємодії
студентів» (19.00.05 – соціальна психологія, психологія
соціальної роботи). Спецрада К 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57; тел. (034) 275-23-51). Науковий керівник –
Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри загальної і соціальної психології та соціології
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Горбунова В. В., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри клінічної психології (Український католицький університет); Кравченко В. Ю., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри філософії
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). (253/2)

Попович Евеліна Михайлівна, головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Закарпатської облдержадміністрації: «Психологічні умови морального розвитку учнів
професійно-технічних навчальних закладів» (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 – Бігун Н. І., кандидат
психол. наук, доцент, докторант кафедри теоретичної та
консультативної психології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Павелків Р. В.,
доктор психол. наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський
державний гуманітарний університет); Сокол Л. М., кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання (Інститут проблем виховання НАПН України). (24/2)

Ятищук Анастасія Анатоліївна, вчитель англійської
мови Тернопільської спеціалізованої школи № 29: «Проблеми психології виховання у творчій спадщині Степана
Балея» (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. 288-33-20). Науковий керівник – Яблонська Т. М., доктор психол. наук, старший науковий співробітник, асистент кафедри психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України). Опоненти: Лозова О. М., доктор психол.
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН
України); Маслюк А. М., кандидат психол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів (Національна школа суддів України). (345/2)

Уханова Анастасія Ігорівна, старший викладач кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Детермінанти психічного здоров’я старших школярів» (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) 711-3556). Науковий керівник – Розанов В. А., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри клінічної психології
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Шестопалова Л. Ф., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри сексології,
медичної психології, медичної і психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Гульбс О. А., доктор психол. наук, професор, професор кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН
України). (229/2)

Радзівіл Катерина Павлівна, викладач-стажист кафедри психології Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини: «Динаміка професійних
очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К
70.705.02 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29000,
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-0593). Науковий керівник – Якимчук Б. А., кандидат психол.
наук, доцент, декан факультету початкової освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини). Опоненти: Потапчук Є. М., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри психології та педагогіки
(Хмельницький національний університет); Мась Н. М.,
кандидат психол. наук, начальник кафедри військової
психології та політології (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
(358/2)
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Савчук Олександр Анатолійович, старший помічник
начальника (по роботі з особовим складом) відділу особового складу та стройового штабу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Міноборони України: «Соціально-психологічне забезпечення професійного самовизначення фахівців соціальної сфери» (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: Блинова О. Є., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та
соціальної психології (Херсонський державний університет МОН України); Журба А. М., кандидат психол. наук,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Донбаський державний технічний університет МОН України,
м. Лисичанськ). (429/2)
Турбан Віталія Віталіївна, викладач кафедри психології ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України: «Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості в умовах професійної
кризи» (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 – Чепелєва Н. В., доктор психол. наук, професор, дійсний член
НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). Опоненти: Бочелюк В. В., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри психології (Запорізький
національний технічний університет МОН України); Боярин Л. B., кандидат психол. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою (Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
МОН України). (430/2)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Коновалов Олександр Євгенійович, тимчасово не працює: «Артхаусний кінематограф як соціокультурний феномен» (22.00.01 – теорія та історія 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 – Стародубцева Л. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри медіакомунікацій (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Ручка А. О., доктор філософ. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу соціології культури і масової комунікації (Інститут соціології НАН України); Виставкіна Д. О., кандидат соціол. наук, доцент кафедри соціології
Інституту соціальних наук (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). (346/2)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Гайко Олег Сергійович, викладач кафедри політології Харківського національного університету імені
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В. Н. Каразіна: «Національний суверенітет в неовеберіанських теоріях держави» (23.00.01 – теорія та історія
політичної науки). Спецрада К 64.051.22 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057)
707-51-63). Науковий керівник – Фісун О. А., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Бушанський В. В., доктор політ. наук,
головний науковий співробітник відділу етнополітології
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); Осін В. В., кандидат політ.
наук, доцент кафедри філософії та соціально-політичних
дисциплін (Університет митної справи та фінансів МОН
України). (126/2)
Шумський Леонід Миколайович, старший викладач
кафедри німецької та французької мов, здобувач кафедри
політології Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Концептуалізація правової держави у політичній теорії Карла Шмітта» (23.00.01 – теорія та історія
політичної науки). Спецрада К 64.051.22 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057)
707-51-63). Науковий керівник – Крисенко О. В., кандидат
філософ. наук, доцент кафедри політології (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). 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); Пояркова Т. К., доктор політ. наук, доцент, професор кафедри філософії та соціальних наук (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (127/2)
Іванець Тетяна Мирославівна, фахівець з обслуговування ЄДЕБО навчального відділу Маріупольського
державного університету МОН України: «Трансформація
партійної системи Японії» (23.00.02 – політичні інститути
та процеси). Спецрада К 12.093.02 у Маріупольському державному університеті МОН України (87500, м. Маріуполь,
просп. Будівельників, 129-а, тел./факс (0629) 53-22-70,
53-22-51). Науковий керівник – Лисак В. Ф., доктор істор.
наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Маріупольський державний
університет МОН України). Опоненти: Хома Н. М., доктор
політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Сергієнко Т. І., кандидат політ.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та
управління проектами (Запорізька державна інженерна
академія МОН України). (128/2)
Бровко Олег Вікторович, тимчасово не працює: «Місцеве самоврядування в Польщі в контексті демократизації країн Центральної та Східної Європи» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада К 64.051.22 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел.
(057) 707-51-63). Науковий керівник – Панченко Т. В.,
доктор політ. наук, професор кафедри політології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Опоненти: Перегуда Є. В., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політичних наук (Київський національний університет будівництва і архітектури); Наконечний В. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри регіонального управління та місцевого
самоврядування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України), начальник управління транспортної інфраструктури і зв’язку департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації. (252/2)
Кужельний Микола Олексійович, суб’єкт підприємницької діяльності Кужельний М. О.: «Зовнішня інформаційна політика України в державотворчому процесі України» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – Чекаленко Л. Д., доктор політ. наук, кандидат істор. наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії
(Дипломатична академія України МЗС України). Опоненти:
Перепелиця Г. М., доктор політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
(Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України); Тихомирова Є. Б., доктор політ. наук, професор, професор
кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). (423/2)
Манчуленко Оксана Георгіївна, тимчасово не працює:
«Вплив міжнародних воєнних кампаній на розвиток сектору безпеки США після Другої світової війни» (23.00.04 –
політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет
історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372)
52-49-00). Науковий керівник – Федуняк С. Г., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних
відносин (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Шевчук О. В.,
доктор політ. наук, професор, декан факультету політичних наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України); Сіновець П. А., кандидат
політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). (425/2)
Фогел Христина Євгенівна, юрист ТОВ «АГРЕН Груп»:
«Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної
політики Європейського Союзу» (23.00.04 – політичні
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372) 52-49-00).
Науковий керівник – Краєвська О. А., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри країнознавства та міжнародного
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туризму (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Наумкіна С. М., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук
(Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Юськів Б. М.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Рівненський державний гуманітарний
університет МОН України). (426/2)
Чебаник Віталій Ігорович, викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області: «Вплив політичних партій на формування та розвиток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та
Закарпатської областей)» (23.00.02 – політичні інститути
та процеси). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет
історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372)
52-49-00). Науковий керівник – Круглашов А. М., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології
та державного управління (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Остапець Ю. О., доктор політ. наук, доцент, декан
факультету суспільних наук (Ужгородський національний університет МОН України); Литвин В. С., кандидат
політ. наук, доцент, доцент кафедри політології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН
України). (427/2)
Юрчак Віталія Михайлівна, аспірант третього року
навчання з відривом від виробництва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах
Французької Республіки та США» (23.00.04 – політичні
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372) 52-49-00).
Науковий керівник – Цепенда І. Є., доктор політ. наук,
професор, ректор (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України).
Опоненти: Федуняк С. Г., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України); Малиновська Н. В., кандидат політ. наук, старший викладач кафедри політології та національної безпеки (Національний університет «Острозька академія» МОН
України). (431/2)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Кийко Андрій Сергійович, викладач кафедри зимових
видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури: «Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування» (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 – Мулик В. В., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
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олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури). Опоненти: Козіна Ж. Л.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та
спортивних ігор (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди); Фурман Ю. М., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (359/2)
Володченко Олександр Анатолійович, тренер-викладач з кікбоксингу КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської облради: «Обґрунтування
комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу» (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 – Подрігало Л. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри гігієни та фізіології людини (Харківська державна академія фізичної культури). Опоненти:
Єрмаков С. С., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри теорії та методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). (360/2)
Євпак Наталія Олександрівна, старший викладач
кафедри водних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України: «Оптимізація
процесу змагальної діяльності спортсменок, які спеціалізуються у водному поло» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України МОН
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 28754-52). Науковий керівник – Шахліна Л. Я.-Г., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри спортивної медицини
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і
здоров’я (Запорізький державний медичний університет);
Калитка С. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання,
фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (414/2)
Чередниченко Інна Анатоліївна, старший викладач
кафедри управління фізичною культурою та спортом
Запорізького національного технічного університету:
«Підвищення фізичного стану студентів на основі комплексного використання засобів спортивних ігор у секційних заняттях з волейболу» (24.00.02 – фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К
08.881.01 у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий
керівник – Тищенко В. О., кандидат наук з фіз. вихован156

ня та спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної
культури і спорту (Запорізький національний університет).
Опоненти: Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання
та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та
спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Темченко В. О., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (416/2)
Корчагін Микола Валерійович, старший викладач
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: «Оптимізація
спеціальної фізичної підготовки військовослужбовцівоператорів Повітряних Сил в циклі бойового чергування»
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних
груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській
державній академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел.
(056) 731-96-89). Науковий керівник – Ольховий О. М.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних
Сил (Харківський національний університет Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач
кафедри теорії і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Романчук С. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту (Національна
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). (417/2)
Родіна Юлія Дмитрівна, старший викладач кафедри
педагогіки і психології Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту: «Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації на
основі прийомів особистісної саморегуляції» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 08.881.01
у Придніпровській державній академії фізичної культури
і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник –
Андрюшина Л. Л., кандидат біол. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Придніпровська
державна академія фізичної культури і спорту). Опоненти:
Козіна Ж. Л., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С Сковороди); Воронова В. І., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри
психології і педагогіки (Національний університет фізичного виховання і спорту України). (418/2)
Ярмолинський Леонід Михайлович, директор Дитячоюнацької спортивної школи № 10 м. Києва: «Корекція
порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт).
Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту МОН України (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 73196-89). Науковий керівник – Кашуба В. О., доктор наук з
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фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри
біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я
(Запорізький державний медичний університет); Стасюк І. І., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, декан факультету фізичної культури (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). (419/2)

фесор, заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інституту вищих керівних кадрів (Національна академія
державного управління при Президентові України). Опоненти: Лопушинський І. П., доктор наук з держ. управління,
професор, заслужений працівник освіти України, завідувач
кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет); Обуховська Т. І., кандидат наук з держ. управління,
начальник служби інформаційного забезпечення департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (Служба
безпеки України). (136/2)

Ту Яньхао, викладач кафедри легкої атлетики другого факультету фізичного виховання і тренування Інституту фізичної культури Ченду: «Вплив тренувань у гірських
умовах на змагальну діяльність кваліфікованих бігунів на
середні дистанції, що проживають на різних висотах над
рівнем моря» (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 – Шестерова Л. Є., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної
роботи (Харківська державна академія фізичної культури).
Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики
фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Самоленко Т. В., кандидат наук з
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури (Київський національний торговельно-економічний університет). (420/2)

Хохич Ігор Михайлович, фізична особа – підприємець
Хохич І. М.: «Державна політика щодо формування та
розвитку громадянської активності молоді» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада К 79.051.05
у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, вул. Шевченка,
95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий керівник – Бородін Є. І., доктор істор. наук, професор, перший заступник
директора (Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти:
Федорів Т. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
ведуча програм, член редакційної ради (ГО «Громадське
радіо»); Кулініч О. В., кандидат наук з держ. управління,
доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). (221/2)

Рожков Владислав Олександрович, аспірант з відривом від виробництва Харківської державної академії
фізичної культури: «Вдосконалення технічної підготовленості штовхальників ядра 15 – 17 років протягом річного макроциклу» (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 – Шестерова Л. Є., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної
роботи (Харківська державна академія фізичної культури).
Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики
фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Свищ Я. С., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри легкої
атлетики (Львівський державний університет фізичної
культури). (421/2)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Олексюк Лілія Віталіївна, старший викладач кафедри
суспільного врядування Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування: «Механізми державного регулювання
електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 70.895.01 у Хмельницькому університеті
управління та права (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник –
Семенченко А. І., доктор наук з держ. управління, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '18

Чаркіна Анастасія Олегівна, аспірант кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Адаптація державної служби України до вимог
Європейського Союзу: нормативно-правовий вимір»
(25.00.03 – державна служба). Спецрада Д 08.866.01 у
Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01). Науковий керівник –
Лікарчук Н. В., доктор політ. наук, професор кафедри
державного управління (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Липовська Н. А.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України); Стельмащук Л. С.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування (ІваноФранківський національний технічний університет нафти
і газу). (262/2)
Карпунець Анастасія Станіславівна, тимчасово не працює: «Механізм реформування державної служби України: соціокомунікативний аспект» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (00462)
66-51-03). Науковий керівник – Іваницька О. М., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
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теорії та практики управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Федорів Т. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, ведуча програм, член редакційної ради (ГО «Громадське радіо»); Чаплай І. В., кандидат наук з держ. управління, доцент, докторант кафедри
публічного адміністрування (Міжрегіональна академія
управління персоналом). (297/2)
Гасимов Ровзад Афат огли, аспірант кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Електронне урядування
як механізм публічного управління та адміністрування»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.867.03 в Інституті законодавства Верховної
Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел.
(044) 235-96-01). Науковий керівник – Неліпа Д. В., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри державного
управління (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Семенченко А. І., доктор
наук з держ. управління, професор кафедри інформаційної політики, директор Інституту вищих керівних кадрів
(Національна академія державного управління при Президентові України); Власенко Р. В., кандидат наук з держ.
управління, головний спеціаліст сектору зовнішньої та
безпекової політики Центру досліджень проблем Російської Федерації (Національний інститут стратегічних
досліджень). (468/2)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Романенко Анастасія Романівна, концертмейстер
циклової комісії музики і хореографії Університетського
коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка:
«Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В. Пухальського» (26.00.01 – теорія та історія культури – культурологія). 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 – Кривошея Т. О., доктор культурології, доцент, в. о. професора
кафедри теорії та історії культури (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України). Опоненти: Волков С. М., доктор культурології, професор, заступник директора з наукової
роботи Інституту культурології (Національна академія
мистецтв України Міністерства культури України); БодінаДячок В. В., кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історії музики (Київський інститут музики
імені P. М. Глієра). (118/2)
Плюта Олена Павлівна, аспірант Київського національного університету культури і мистецтв: «Трансформація національної кухні в умовах соціокультурних змін»
(26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.807.02
у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601, м. Київ, вул.
Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник –
Русавська В. А., кандидат істор. наук, професор, завідувач
кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти:
Яковлєв О. В., доктор культурології, доцент, доцент кафедри естрадного виконавства Інституту сучасного мистецтва
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(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
Степанова О. А., кандидат культурології, доцент, завідувач
кафедри менеджменту туризму (Інститут філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»). (245/2)
Панченко Світлана Анатоліївна, менеджер систем якості ТОВ «РВТРАНС»: «Культуротворчий потенціал релігійного туризму: становлення українського досвіду» (26.00.01 –
теорія та історія культури – культурологія). Спецрада Д
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ,
вул. Лаврська, 9, корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий
керівник – Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). Опоненти: Сабадаш Ю. С., доктор
культурології, професор, професор кафедри культурології
та інформаційної діяльності (Маріупольський державний
університет); Хроненко І. В., кандидат істор. наук, доцент
Київської духовної академії і семінарії, провідний науковий
співробітник (Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник). (218/2)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Апшай Марія Василівна, викладач-методист циклової комісії «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» КВНЗ «Ужгородський коледж культури і мистецтв»
Закарпатської облради: «Регіональні бібліотекознавчі
дослідження: стан, проблеми, тенденції» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).
Спецрада К 26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33).
Науковий керівник – Загуменна В. В., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). Опоненти: Кунанець Н. Е., доктор
наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційних систем та мереж
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
(Національний університет «Львівська політехніка»); Глазунова Л. В., кандидат наук із соц. комунікацій, заступник
директора з наукової роботи (Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка). (361/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Маслій Андрій Сергійович, заступник директора з
виробництва ТОВ «Науково-комерційне підприємство
«Укртранссигнал», м. Харків: «Структурний та параметричний синтез систем автоматичного керування лінійними електродвигунами моношпального стрілочного
переводу» (05.13.07 – автоматизація процесів керування).
Спецрада Д 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 – Буряковський С. Г., доктор тех. наук,
доцент, заступник директора з наукової роботи (Науководослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія»
Національного технічного университету «Харьківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Кузнецов Б. І., доктор
тех. наук, професор, завідувач відділу проблем управління
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магнітним полем (ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму» НАН України); Канюк Г. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплоенергетики та енергозбереження (Українська інженерно-педагогічна академія).
(470/2)
Саланда Іванна Петрівна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН
України: «Методи оцінювання показників функціональної
стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі
обчислення ймовірності зв’язності її графа» (05.13.06 –
інформаційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110,
м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник – Барабаш О. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри вищої математики (Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Ракушев М. Ю., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри застосування космічних систем та
геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України); Жук
О. В., кандидат тех. наук, доцент, докторант науково-організаційного відділу (Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації Міноборони України). (471/2)

НАН України); Гавриш П. А., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри «Підйомно-транспортні машини» (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України).
(482/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Мельник Валентин Володимирович, керуючий партнер
адвокатського об’єднання «Мельник і Квашин»: «Правові засади вирішення трудових спорів у судовому порядку»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий
керівник – Могілевський Л. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату
Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Прилипко С. М., доктор юрид.
наук, професор, академік НАПрН України, член Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України; Вапнярчук Н. М.,
кандидат юрид.наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник управління планування та
координації наукових досліджень (Національна академія
правових наук України). (472/2)

Ярош Володимир Олександрович, аспірант кафедри
телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій: «Методика підвищення якості
функціонування програмно-конфігурованих мереж на
базі кореляційного аналізу» (05.12.02 – телекомунікаційні
системи та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий
керівник – Гаврилко Є. В., доктор тех.наук, старший науковий співробітник, професор кафедри телекомунікаційних
систем та мереж (Державний університет телекомунікацій
МОН України). Опоненти: Стрихалюк Б. М., доктор тех.
наук, доцент, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Колченко Г. Ф., кандидат тех. наук, доцент, начальник
відділу управління якістю (ТОВ «Випробувальний центр
Омега»). (473/2)

Майснер Андрій Васильович, радник голови правління
ПАТ «АБ УКРГАЗБАНКУ»: «Міжнародний злочин „агресія” в
сучасній доктрині міжнародного права» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс (044) 235-96-05).
Наукові керівники: Баймуратов М. О., доктор юрид. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу європейського права та
міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної
Ради України); Антипенко В. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права (ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного університету).
Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
міжнародного права (Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Годованик Є. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри права та публічного адміністрування (Маріупольський державний університет). (475/2)

Ющенко Світлана Михайлівна, асистент кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій Чернігівського національного технологічного університету МОН України: «Розробка
технології прецизійного з’єднання алюмінієвих сплавів»
(05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології).
Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул.
Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник –
Новомлинець О. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри
зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій, перший проректор
(Чернігівський національний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Фальченко Ю. В., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
«Фiзико-металургiйні процеси зварювання легких металiв
і сплавiв» (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона

Брінцов Артем Ігорович, помічник судді Верховного Суду
України: «Кодифікація аграрного законодавства України»
(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 університег імені
Тараса Шевченка). (476/2)
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Батіг Ростислав Вікторович, детектив Національного
бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу
детективів Головного підрозділу детективів Національного
антикорупційного бюро України: «Адміністративне провадження щодо відповідальності юридичних осіб в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН
України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-9500). Науковий керівник – Якимчук Н. Я., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фінансового права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Нікітенко О. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»); Подоляка С. А., кандидат юрид. наук, доцент,
заступник начальника управління (Генеральна прокуратура
України). (478/2)
Баженова Анастасія Анатоліївна, юрисконсульт ТОВ
«Юридична фірма «Укрправо»: «Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне 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 – Рябченко О. П., доктор юрид.
наук, професор, начальник кафедри адміністративного права
і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка); Соловйова О. М., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (484/2)
Жданкіна Лариса Костянтинівна, викладач кафедри права
та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту імені
Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї
України ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Припинення цивільних зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог» (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 – Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Булеца С. Б.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного
права та процесу (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Місяць А. П., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
міжнародної інформації, країнознавства та права (Хмельницький національний університет). (485/2)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Тертишний Сергій Володимирович, начальник відділення
хірургічної інфекції Військово-медичного клінічного центру
Південного регіону Міноборони України: «Комплексне хірургічне лікування поранених з гнійними ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин» (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) 454-20-50). Науковий
керівник – Хоменко І. П., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, головний хірург (Національний
військово-медичний клінічний центр «Головний військово-клінічний госпіталь» Міноборони України). Опоненти: Лурін І. А.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, керівник Головного департаменту з питань гуманітарної
політики Адміністрації Президента України; Салютін Р. В., доктор мед. наук, заступник директора з організаційної та клініко-інноваційної роботи (ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України). (60/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Полич Мар’яна Іванівна, викладач кафедри міжнародного
права, міжнародних відносин та дипломатії Тернопільського
національного економічного університету: «Громадсько-політична та державотворча діяльність Лонгина Цегельського
(1875 – 1950 pp.)» (07.00.01 – історія України). 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 – Дацків І. Б., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Сухий О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла
Грушевського (Львівський національний університет імені Івана Франка); Донік О. М., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник відділу історії України XIX – початку XX ст.
(Інститут історії України НАН України). (479/2)
Янюк Іван Федорович, методист центру моніторингу
якості освіти, ЗНО та інформаційно-аналітичної, видавничної
діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: «Діяльність кооперативного банку «Земля» у Східній Галичині (1907 – 1939 pp.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічнмоу університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий
керівник – Зуляк І. С., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри стародавньої та середньовічної історії (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Литвин М. Р., доктор істор. наук,
професор, директор (Інститут українознавства імені Івана
Крип’якевича НААН України); Марків І. С., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства (Тернопільський національний економічний університет). (480/2)
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