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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Якимчук Руслан Андрійович, доцент кафедри біології та
методики її навчання природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини: «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками» (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
консультант – Моргун В. В., доктор біол. наук, академік НАН
України, директор (Інститут фізіології рослин і генетики НАН
України). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики
клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); Лях В. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства і генетики
рослин (Запорізький національний університет); Козерецька І. А., доктор біол. наук, доцент кафедри загальної та медичної генетики ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (91/9)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Щуцька Ганна Володимирівна, доцент кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського
національного університету технологій та дизайну: «Розвиток наукових основ створення медичних виробів з заданими
вологотрансферними характеристиками» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.102.06 у Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України (01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-21-86).
Науковий консультант – Супрун Н. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи
текстильних матеріалів (Київський національний університет
технологій та дизайну). Опоненти: Рябчиков М. Л., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри технологій і дизайну (Українська інженерно-педагогічна академія); Сарібєкова Ю. Г., доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник (Херсонський національний технічний університет);
Мокроусова О. Р., доктор тех. наук, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (Київський
національний торговельно-економічний університет). (55/9)
Редько Яна Володимирівна, докторант кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського
національного університету технологій та дизайну: «Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних
матеріалів з електропровідними і магнітними властивостями» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.102.06 у
Київському національному університеті технологій та дизайну
МОН України (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2;
тел. (044) 256-21-86). Науковий консультант – Супрун Н. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів (Київський
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національний університет технологій та дизайну). Опоненти:
Пелик Л. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства та технології непродовольчих товарів (Львівський торговельно-економічний університет); Ковшун Л. О.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри органічної,
фізичної і колоїдної хімії та пестицидів (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Волкогон В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
інструментального матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України). (56/9)
Романчук Василь Іванович, заступник начальника НТЦ
мережевих технологій Національного університету «Львівська
політехніка»: «Методи та алгоритми управління ресурсами
мультисервісних інформаційних функціонально-орієнтованих
корпоративних мереж» (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 консультант – Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
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); Коляденко Ю. Ю., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України);
Отрох С. І., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій (Державний університет
телекомунікацій МОН України). (57/9)
Гурський Володимир Миколайович, докторант кафедри
механіки та автоматизації машинобудування Національного
університету «Львівська політехніка»: «Синтез нелінійних
полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами
роботи» (05.02.02 – машинознавство). Спецрада Д 35.052.06
у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 25823-98). Науковий консультант – Кузьо І. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри механіки та автоматизації машинобудування (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Козлов Л. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування
(Вінницький національний технічний університет); Назаренко І. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри машин
та обладнання технологічних процесів (Київський національний університет будівництва і архітектури); Носко П. Л., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри машинознавства (Національний авіаційний університет). (75/9)
Стасевич Рішард Казимирович, старший науковий співробітник відділу проблем технологій підземної розробки
вугільних родовищ Інституту геотехнічної механіки імені
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
М. С. Полякова НАН України: «Розвиток науково-технічних
основ управління безпекою технологічних процесів вилучення та утилізації вуглеводневих газів» (05.26.01 – охорона
праці). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро,
вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-51). Опоненти:
Грядущий Б. А., доктор тех. наук, професор, в. о. директора (Макіївський державний НДІ з безпеки робіт у гірничій
промисловості Міненерговугілля України); Скрипніков В. Б.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри опалення,
вентиляції та охорони навколишнього середовища (ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України); Лапшин О. О., доктор тех. наук,
доцент, доцент кафедри рудникової аерології та охорони
праці (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН
України). (157/9)
Адоньєв Євген Олександрович, декан Будівельного
факультету Запорізького національного технічного університету, м. Мелітополь: «Композиційний метод геометричного
моделювання багатофакторних систем» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д 26.056.06
у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий консультант –
Найдиш А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України). Опоненти: Черніков О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інженерної та комп’ютерної графіки (Харківський автомобільно-дорожній університет МОН України); Пилипака С. Ф.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри нарисної
геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну (Національний
університет біоресурсів і природокористування МОН України); Аушева Н. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів
і систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (208/9)
Ботвіновська Світлана Іванівна, доцент кафедри нарисної
геометрії та інженерної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури: «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна
графіка). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному
університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37).
Науковий консультант – Ковальов С. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України). Опоненти: Ванін В. В., доктор
тех. наук, професор, декан фізико-математичного факультету (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Верещага В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри математики і фізики (Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН
України); Пустюльга С. І., доктор тех. наук, професор, декан
машинобудівного факультету (Луцький національний технічний університет МОН України). (217/9)
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Шульга Світлана Анатоліївна, доцент кафедри всесвітньої
історії Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки: «Чехи в Західній Волині: етносоціокультурні трансформації (60-і роки XIX – середина XX століть)»
(07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія).
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 – Литвин М. Р., доктор
істор. наук, професор, завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин (Інститут українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України). Опоненти: Давидюк Р. П.,
доктор істор. наук, доцент, професор кафедри історії України (Рівненський гуманітарний університет МОН України);
Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН
України); Фісанов В. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). (125/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бочарова Юлія Геннадіївна, директор ННІ економіки та
підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг: «Розвиток інноваційної інфраструктури національної
економіки: теорія та практика» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 08.120.01 у
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий консультант – Чернега О. Б., доктор екон. наук, професор, в. о. ректора (Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН
України). Опоненти: Князевич А. О., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту (Рівненський державний
гуманітарний університет МОН України); Савченко В. Ф.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Юринець З. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України). (36/9)
Іванова Наталя Сергіївна, доцент кафедри маркетингу,
менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг: «Прогнозування
забезпечення економічної безпеки національної економіки:
регіональний аспект» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 08.120.01 у ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул.
Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий
консультант – Чернега О. Б., доктор екон. наук, професор,
в. о. ректора (Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України).
Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Лойко В. В., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри фінансів та економіки (Київський уні99
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верситет імені Бориса Грінченка); Богма О. С., доктор екон.
наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Запорізький національний університет МОН
України). (37/9)
Білоусова Олена Станіславівна, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: «Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.239.02 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України» (01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 26; тел. (044)
254-52-03). Опоненти: Костирко Л. А., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України); Кравченко О. О., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри фінансів і кредиту Інституту
управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Державний університет інфраструктури і технологій МОН України); Швабій К. І., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи (Національний університет державної фіскальної
служби України). (38/9)
Меліхова Тетяна Олегівна, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії: «Економічна безпека промислових підприємств:
теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 22058-63). Науковий консультант – Макаренко А. П., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту (Запорізька державна інженерна академія). Опоненти: Булєєв І. П., доктор екон. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу проблем економіки
підприємств (Інститут економіки промисловості НАН України); Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри державного управління, публічного адміністрування
та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Сахацький М. П.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
(Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН
України). (112/9)
Кормишкін Юрій Анатолійович, докторант Миколаївського національного аграрного університету: «Формування
бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва України»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 38.806.01 у
Миколаївському національному аграрному університеті
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9;
тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Шебанін В. С.,
доктор тех. наук, професор, в. о. ректора (Миколаївський національний аграрний університет МОН України). Опоненти:
Даниленко А. С., доктор екон. наук, професор, ректор (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України); Погріщук Б. В., доктор екон. наук, професор, директор
Вінницького ННІ економіки (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Чирва О. Г., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ економіки та бізнесосвіти (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини МОН України). (114/9)
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Бочко Олена Юріївна, доцент кафедри маркетингу і
логістики Національного університету «Львівська політехніка»: «Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада
Д 32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті МОН України (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75;
тел. (0332) 74-61-03). Науковий консультант – Савіна Н. Б.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи
та міжнародних зв’язків (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України). Опоненти: Сторонянська І. З., доктор екон. наук, професор,
заступник директора (ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України»); Буднікевич І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу,
інновацій та регіонального розвитку (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України);
Захарченко В. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний
університет МОН України). (146/9)
Дубина Максим Вікторович, докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету: «Розвиток ринку
фінансових послуг України на основі формування інституту
довіри» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки (Чернігівський національний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Васильєва Т. А., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет МОН України); 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» МОН
України). (147/9)
Мельничук Наталія Юріївна, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Національної академії
статистики, обліку та аудиту Держстату України: «Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання: теорія,
методологія, практика» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант –
Бондарук Т. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Національна
академія статистики, обліку та аудиту Держстату України).
Опоненти: Кириленко О. П., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський
національний економічний університет МОН України); Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Селіверстова Л. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
фінансів (Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України). (149/9)
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Скупейко Василь Васильович, доцент кафедри обліку
і оподаткування ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та
права»: «Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021,
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-8706). Науковий консультант – Янковська Л. А., доктор екон.
наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). Опоненти: Баланюк І. Ф., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри обліку
і аудиту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» МОН України); Мороз О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
маркетингу та економіки (Вінницький національний технічний
університет МОН України); Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки та управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). (156/9)
Лупак Руслан Любомирович, докторант Національного
інституту стратегічних досліджень: «Імпортозаміщення в
системі економічної безпеки держави: регіональний аспект»
(21.04.01 – економічна безпека держави – економічні науки).
Спецрада Д 26.718.01 у Національному інституті стратегічних
досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а; тел. (044) 23450-07). Науковий консультант – Васильців Т. Г., доктор екон.
наук, професор, заступник директора (Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові).
Опоненти: Бабець І. Г., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри міжнародних економічних відносин (ПрАТ «ПВНЗ
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»); Ревак І. О., доктор екон. наук, доцент, декан факультету
управління та економічної безпеки (Львівський державний
університет внутрішніх справ МВС України); Рудніченко Є. М.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту,
адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький національний університет). (171/9)
Августин Руслан Ростиславович, доцент кафедри
менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету: «Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному
університеті Центральної спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10; тел.
275-65-50). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, заступник директора (Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові); Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Полтавська державна аграрна академія МОН
України); Ходжаян А. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський
національний торговельно-економічний університет МОН
України). (177/9)
Шостаковська Антоніна Віталіївна, доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

тет»: «Формування системи контролю якості розвитку промислових підприємств» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського,
16-в; тел. 450-99-31). Науковий консультант – Храпкіна В. В.,
доктор екон. наук, професор, перший проректор (ПВНЗ
«Київський університет ринкових відносин» МОН України).
Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
менеджменту, інноваційної діяльності та підприємництва
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя МОН України); Коверга С. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України,
м. Слов’янськ); Жилінська Л. О., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу та підприємництва (Класичний приватний університет МОН України). (194/9)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гладка Валентина Анатоліївна, докторант кафедри
романської філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Лінгвокогнітивні засади творення
неофразеології французької мови» (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
консультант – Бурбело В. Б., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри романської 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); Єнікєєва С. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (Запорізький національний університет); Косович О. В.,
доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (121/9)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Мозговий Артем Анатолійович, старший науковий співробітник відділу суспільної географії Інституту географії
НАН України: «Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку в Україні» (11.00.02 – економічна та соціальна
географія). Спецрада Д 26.163.01 в Інституті географії НАН
України (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 44; тел. (044)
234-61-93). Опоненти: Нудельман В. І., доктор географ. наук,
професор, професор кафедри міського будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури);
Олійник Я. Б., доктор географ. наук, професор, декан географічного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Барановський М. О., доктор географ.
наук, професор, завідувач кафедри географії (Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя). (110/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри
філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ: «Семіотика права як методологічна
парадигма новітнього філософсько-правового дискурсу»
(12.00.12 – філософія права). Спецрада Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035,
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м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-08-89). Науковий консультант – Костицький М. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН
України, заслужений юрист України, професор кафедри
філософії права та юридичної логіки (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Максимов С. І., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри філософії (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Тімуш І. С., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри цивільного права та процесу
(Національний авіаційний університет); Кресін О. В., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач Центру порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України). (2/9)
Бігняк Олександр Валентинович, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»:
«Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні»
(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 консультант – Харитонова О. І.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного
права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Яворська О. С., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України);
Васильєва В. А., доктор юрид. наук, професор, директор
Юридичного інституту (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України); Кот О. О., доктор юрид. наук, заслужений юрист України, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України). (43/9)
Мушенок Віктор Васильович, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельноекономічного університету: «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти»
(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. 49095-00). Науковий консультант – Курило В. І., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та
фінансового права (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Дмитренко Е. С.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового права (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Терещук О. Д., доктор юрид. наук, доцент, перший заступник голови (Одеська
облдержадміністрація); Чубенко А. Г., доктор юрид. наук,
професор, директор (Академія фінансового моніторингу).
(46/9)
Шкута Олег Олегович, доцент кафедри галузевого права Херсонського державного університету: «Теоретико-при102

кладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-03-00). Науковий консультант – Богатирьов І. Г., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, професор кафедри кримінального права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Головкін Б. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Колб О. Г., доктор юрид. наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука); Хряпінський П. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (69/9)
Пузирьов Михайло Сергійович, головний науковий співробітник НДЦ з питань діяльності органів та установ ДКВС
України: «Виконання покарання у виді позбавлення волі на
певний строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове
дослідження» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-03-00). Науковий консультант – Богатирьов І. Г., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології
(Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Джужа О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи (Національна академія внутрішніх справ); Корнякова Т. В., доктор юрид. наук, доцент,
заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара); Трубников В. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (70/9)
Міхайліна Тетяна Вікторівна, доцент кафедри теорії та
історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця:
«Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті
законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров.
Несторівський, 4; тел. (044) 235-9601, 235-96-05). Науковий
консультант – Гринюк Р. Ф., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, ректор (Донецький національний
університет імені Василя Стуса). Опоненти: Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, перший проректор (Національна
академія внутрішніх справ); Телькінєна Т. Е., доктор юрид.
наук, доцент, науковий співробітник відділу європейського
права та міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України); Жаровська І. М., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри теорії та філософії права (Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). (76/9)
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Циганов Олег Григорович, головний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ проблем правового
забезпечення діяльності Міністерства Державного науководослідного інституту МВС України: «Адміністративні послуги
у сфері правоохоронної діяльності України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий консультант – Білоус В. Т.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Буханевич О. М.,
доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, голова вченої ради, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Хмельницький університет управління і права); Калюжний Р. А., доктор юрид. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового юридичного інституту (Національний авіаційний університет); Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри адміністративноправових дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх справ). (166/9)
Каменська Ніна Петрівна, доцент кафедри правознавства
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Інститут звернень до публічної адміністрації: теорія та
практика» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-09-94). Науковий консультант – Берлач А. І., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України). Опоненти: Гречанюк С. К., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Гуржій Т. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри господарського
права (Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України); Гриценко В. Г., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН
України). (167/9)
Прокопенко Віктор Валерійович, доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»: «Митні формальності на транспорті
в Україні та їх адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів» (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 – Додін Є. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, професор кафедри морського та митного права
(Національний університет «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Настюк В. Я., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проректор
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з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів);
Мацелик Т. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
господарсько-правових дисциплін (Університет державної
фіскальної служби України). (196/9)
Давидова Ірина Віталівна, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична
академія»: «Правочини та їх недійсність в інформаційному
суспільстві» (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 консультант – Харитонов Є. О., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри цивільного права (Національний університет
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Кізлова О. С., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного і
господарського права та процесу (Міжнародний гуманітарний університет МОН України); Гринько С. Д., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький університет управління та права МОН
України). (206/9)
Миколенко Олена Миколаївна, доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова:
«Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект)» (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) 22097-48). Науковий консультант – Кузьменко О. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права і процесу (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри адміністративного та
господарського права (Запорізький національний університет); Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Манжула А. А., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри галузевого права та правоохоронної
діяльності (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). (225/9)
Іванов Сергій Володимирович, тимчасово не працює:
«Адміністративно-правовий механізм реалізації державної
митної політики в Україні» (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 консультант – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
адміністративної діяльності поліції факультету № 3 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Шаповал Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор
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кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, головний
науковий співробітник відділу організації науково-дослідної
роботи (Національна академія внутрішніх справ); Юнін О. С.,
доктор юрид. наук, доцент, директор Навчально-наукового
інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
(229/9)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Попович Анжеліка Станіславівна, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Методична система навчання
стилістики майбутніх учителів української мови і літератури» (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 –
Горошкіна О. М., доктор пед. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу навчання української мови та
літератури (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти:
Пентилюк М. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри мовознавства (Херсонський державний університет);
Копусь О. А., доктор пед. наук, професор, перший проректор із навчальної та науково-педагогічної роботи (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського); Нікітіна А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (15/9)
Кільдеров Дмитро Едуардович, декан інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні і методичні засади
забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій
на основі інтегративного навчання» (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 консультант –
Гуревич Р. С., доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор ННІ педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
Опоненти: Ничкало Н. Г., доктор пед. наук, професор, дійсний
член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Мадзігон В. М., доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник директора (Інститут обдарованої
дитини НАПН України); Торубара О. М., доктор пед. наук,
професор, декан технологічного факультету (Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
(74/9)
Гришак Світлана Миколаївна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк: «Теорія і практика розвитку ґендерної
освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний
аналіз» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний універ104

ситет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий
керівник – Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Дороніна Т. О., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Криворізький державний педагогічний університет); Петренко О. Б.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і
методики виховання (Рівненський державний гуманітарний
університет); Вакуленко В. М., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри адміністрування та управління освітою
(Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти). (119/9)
Мосейчук Юрій Юрійович, завідувач кафедри фізичної
культури та основ здоров’я Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Система формування
культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури у
процесі неперервної професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у
Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля,
139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант – Романишина Л. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія).
Опоненти: Конох А. П., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет); Павлюк Є. О., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри здоров’я людини (Хмельницький національний університет); Тимошенко О. В., доктор
пед. наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (145/9)
Хатунцева Світлана Миколаївна, доцент кафедри основ
здоров’я, фізичної реабілітації та екології Бердянського державного педагогічного університету: «Теоретичні і методичні
засади формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення у процесі індивідуалізації професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 22095-85). Науковий консультант – Гриньова В. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної та
професійної освіти (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Пріма Р. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України); Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Сущенко Л. О., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет). (215/9)
Столяренко Олена Вікторівна, доцент кафедри педагогіки
і професійної освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського: «Теоретичні і
методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини
в учнів загальноосвітньої школи» (13.00.07 – теорія і метоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18
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дика виховання). 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 консультант – Гуревич Р. С.,
доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН
України (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Канішевська Л. В.,
доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Коберник О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
Тарасенко Г. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук (Вінницька
академія неперервної освіти). (218/9)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Дієв Євген Вячеславович, лікар-стоматолог відділення ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України»: «Клініко-організаційні основи надання стоматологічної допомоги із застосуванням дентальних імплантатів» (14.01.22 – стоматологія,
14.02.03 – соціальна медицина). 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: Павленко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
стоматології (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Рожко М. М., доктор мед. наук, професор, ректор (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України); Васильєв К. К., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного
права (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (17/9)
Чабанов Павло Вікторович, завідувач лабораторії нейроурології ДУ «Інститут урології НАМН України»: «Діагностика
та лікування хворих на нейрогенні розлади сечовипускання
з поєднаною патологією дистальних відділів товстої кишки»
(14.01.06 – урологія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут
урології НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка,
9-а; тел. 486-67-31). Науковий консультант – Возіанов С. О.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опоненти: Саричев Л. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри урології з судовою медициною (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України);
Головко С. В., доктор мед. наук, доцент, начальник клініки
урології (Національний військово-медичний клінічний центр
«Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони
України); Пойда О. І., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри хірургії № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (231/9)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кондратенко Лариса Олександрівна, провідний науковий
співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України: «Проблема первинної шкільної неуспішСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ності в історії вітчизняної психології» (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 – Чепелєва Н. В., дійсний член НАПН
України, доктор психол. наук, професор, заступник директора (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
Опоненти: Титаренко Т. М., доктор психол. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії
соціальної психології особистості (Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України); Лозова О. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної
психології (Інститут людини Київського університету імені
Бориса Грінченка МОН України); Бреусенко-Кузнєцов О. А.,
доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри психології і
педагогіки (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (169/9)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Кушнарьов Ігор Володимирович, докторант Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4;
тел. 279-73-96). Науковий консультант – Кресіна І. О., доктор
політ. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
завідувач відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Невмержицький Є. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри теорії та історії права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Співак В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри соціології та суспільних наук (Академія праці, соціальних
відносин і туризму Федерації професійних спілок України);
Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії
та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка). (96/9)
Явір Віра Аанатоліївна, науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України:
«Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт» (23.00.05 – етнополітологія
та етнодержавознавство). Спецрада Д 26.236.01 в Інституті
держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-73-96). Науковий консультант – Кресіна І. О., доктор політ. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу
правових проблем політології (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Вітман К. М., доктор
політ. наук, професор, директор Центру підготовки магістрів
публічної служби і професійних суддів (Національний університет «Одеська юридична академія»); Котигоренко В. О.,
доктор політ. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України); Асланов С. А., доктор політ. наук,
доцент кафедри політології і державного управління (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). (97/9)
Ростецька Світлана Іванівна, доцент кафедри політичних
наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педа105
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гогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Регіональна
ідентичність в політичному процесі сучасних європейських
країн» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада
Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)
723-40-98). Науковий консультант – Наумкіна С. М., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і
права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Андрущенко Т. В., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри
політичної психології та соціально-правових технологій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка); Монолатій І. С.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»). (245/9)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Машненков Костянтин Анатолійович, доцент кафедри
загальноекономічних дисциплін Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
університет імені Юрія Бугая», м. Краматорськ: «Державна
екологічна політика в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(0612) 63-99-73). Науковий консультант – Липовська Н. А.,
доктор наук з держ. управління, професор, в. о. завідувача
кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Карташов Є. Г., доктор наук
з держ. управління, завідувач кафедри управління та загальнопрофільних дисциплін (Університет менеджменту освіти
НАПН України); Парубчак І. О., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри публічного управління
та адміністрування (Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Андрієнко М. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
начальник (Український НДІ цивільного захисту). (106/9)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Чайка Микола Іванович, докторант кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Агроекологічне обґрунтування створення
стійких продуктивних агрофітоценозів на засолених ґрунтах
(на прикладі Донецької області» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.804.02 у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул.
Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий консультант – Кондратюк Є. М. доктор біол. наук, професор,

106

член-кореспондент АН УРСР. Опоненти: Забалуєв В. О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства
та охорони ґрунтів імені М. К Шикули (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Зверковський В. М., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Білова Н. А., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства та торгівельного підприємництва (Університет митної справи). (239/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Співак Сергій Михайлович, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:
«Інституційні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності
промислових підприємств в умовах об’єднання територіальних громад» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м.
Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий
консультант – Погайдак О. Б., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник НДЧ
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя). Опоненти: Метеленко Н. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Запорізька державна інженерна академія);
Храпкіна В. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»); Ясінецька І. А.,
доктор екон. наук, професор, проректор з навчальної роботи (Подільський державний аграрно-технічний університет).
(238/9)
Гуріна Олена Валентинівна, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Формування моделі економічного розвитку регіону в умовах соціалізації» (08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112;
тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Іртищева І. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: Транченко Л. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Уманський національний університет садівництва
МОН України); Войт С. М., доктор екон. наук, генеральний
директор (ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»); Шапошников К. С.,
доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський
НДІ економіки та інновацій). (240/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Дзіковський Дмитро Володимирович, молодший науковий співробітник кафедри астрофізики Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Узагальнення моделі С. Чандрасекара в теорії масивних вироджених карликів» (01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія).
Спецрада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий
керівник – Ваврух М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор
кафедри астрофізики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Андронов І. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та астрономії (Одеський національний морський університет МОН України); Захожай В. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри астрономії
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (135/9)
Кошмак Ігор Олександрович, асистент кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Моделювання світіння низькометалічних зон Н II,
які оточують області спалахового зореутворення» (01.03.02 –
астрофізика, радіоастрономія). Спецрада Д 41.051.04 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)
723-52-54). Науковий керівник – Мелех Б. Я., доктор фіз.мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
астрофізики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Захожай В. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри астрономії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Вавилова І. Б., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, доцент,
завідувач відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
(136/9)
Луканюк Марія Василівна, ТОВ «Гуру Консалтинг»:
«Перехідні та реверсивні фотостимульовані перетворення
в плівках халькогенідних скловидних напівпровідників та
інтерференційна літографія на їх основі» (01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем). Спецрада Д 26.199.01 в
Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044)
265-63-42). Науковий керівник – Данько В. А., кандидат
фіз.-мат. наук, завідувач відділу № 21 (Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Кадан В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник (Інститут фізики НАН України); Гомоннай О. В.,
доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН
України). (173/9)
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Кріщенко Ірина Миронівна, молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
НАН України: «Резонансно-оптичні властивості композитних
пористих плівок з масивами Аu (Ag) наночастинок, одержаних методом імпульсного лазерного осадження» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20).
Науковий керівник – Манойлов Е. Г., кандидат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова). Опоненти: Морозовська Г. М.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу фізики магнітних явищ (Інститут фізики НАН України);
Дмитрук І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри експериментальної фізики (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (174/9)
Паюк Олександр Петрович, науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України: «Вплив модифікування на структуру та фізичні властивості трисульфіду миш’яку» (01.04.07 – фізика твердого
тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник –
Стронський О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Смірнова Т. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу
когерентної і квантової оптики (Інститут фізики НАН України);
Маслюк В. Т., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фотоядерних процесів (Інститут електронної фізики НАН
України). (175/9)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Гуртовий Роман Ігорович, інженер І категорії відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії імені
Л. В. Писаржевського НАН України: «Будова, люмінесцентні і
електрофізичні властивості карбоксилатних координаційних
полімерів на основі азамакроциклічних комплексів нікелю(ІІ),
міді(ІІ) і цинку(ІІ) та їх композитів» (02.00.01 – неорганічна
хімія). Спецрада Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії імені
Л. В. Писаржевського НАН України (03028, м. Київ, просп.
Науки, 31; тел. (044) 525-11-90). Науковий керівник – Лампека Я. Д., доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут
фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України). Опоненти: Черній В. Я., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача лабораторії макроциклічних сполук і гібридних структур (Інститут загальної та неорганічної
хімії імені В. І. Вернадського НАН України); Маханькова В. Г.,
кандидат хім. наук, старший дослідник, старший науковий
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співробітник хімічного факультету (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (5/9)
Горда Руслана Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної
хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України: «Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами» (02.00.11 – колоїдна
хімія). Спецрада Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії
імені Ф. Д. Овчаренка НАН України (03142, м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-02-14, тел./факс
(044) 424-80-78). Науковий керівник – Трохимчук А. К., доктор хім. наук, головний науковий співробітник (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України). Опоненти:
Манк В. В., доктор хім. наук, професор, академік Інженерної
академії наук України, завідувач кафедри технології жирів і
парфумерно-косметичних продуктів (Національний університет харчових технологій); Тарасенко Ю. О., доктор хім. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут хімії
поверхні імені О. О. Чуйка НАН України). (220/9)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Балацький Володимир Вікторович, молодший науковий
співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України: «Роль -Е-катеніну у постнатальному розвитку серця» (03.00.03 – молекулярна біологія – біологічні науки). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул.
Академіка Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий
керівник – Півень О. О., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник відділу генетики людини (Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України). Опоненти: Товкач Ф. І., доктор
біол. наук, член-кореспондент НАН України, старший науковий
співробітник, заступник директора, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Ольхович Н. В.,
доктор біол. наук, головний науковий співробітник лабораторії метаболоміки відділу генетичної діагностики (ДУ «Інститут
генетичної та регенеративної медицини» НАМН України). (21/9)
Васильєв Роман Геннадійович, науковий співробітник
лабораторії цитогенетики відділу генетичної діагностики ДУ
«Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»: «Морфофункціональні властивості постнатальних мультипотентних стовбурових клітин – похідних нервового гребня з
волосяного фолікула та біотехнологічні аспекти їх використання в регенеративній медицині» (03.00.20 – біотехнологія – біологічні науки). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної
біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий керівник – Новікова С. М., доктор мед. наук, заступник директора
з наукової роботи, завідувач лабораторії цитогенетики відділу
генетичної діагностики (ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»). Опоненти: Петренко О. Ю.,
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу кріобіохімії
(Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України);
Білько Н. М., доктор біол. наук, професор, керівник Центру
молекулярних і клітинних досліджень (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (22/9)
Ханнанова Олеся Равілівна, асистент кафедри ботаніки,
екології та методики навчання біології Полтавського націо108

нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка:
«Флора, рослинність та созологічна цінність регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (03.00.05 – ботаніка).
Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду
імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий керівник –
Смоляр Н. О., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри
прикладної екології та природокористування (Полтавський
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).
Опоненти: Лукаш О. В., доктор біол. наук, професор кафедри екології та охорони природи (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Шевера М. В.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
НАН України). (40/9)
Яцюк Ірина Ігорівна, асистент кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна МОН України: «Дискоміцети Харківського
Лісостепу» (03.00.21 – мікологія). Спецрада Д 26.211.01 в
Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 234-40-41). Науковий
керівник – Акулов О. Ю., кандидат біол. наук, доцент, доцент
кафедри мікології та фітоімунології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Гелюта В. П., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу мікології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН
України); Джаган В. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент
кафедри біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини»
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(83/9)
Рабоконь Анастасія Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу популяційної генетики ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України»: «Оцінка генетичного
поліморфізму у рослин за допомогою довжини інтронів генів
-тубуліну на внутрішньо- та міжвидовому рівнях» (03.00.22 –
молекулярна генетика). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м.
Київ, вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий
керівник – Блюм Я. Б., доктор біол. наук, професор, академік
НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології, директор (ДУ «Інститут харчової біотехнології та
геноміки НАН України»). Опоненти: Волков Р. А., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та
біотехнології (Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН
України); Дробик Н. М., доктор біол. наук, професор, декан
хіміко-біологічного факультету (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН
України). (89/9)
Самофалова Дарія Олексіївна, провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України»: «Реконструкція просторової структури протеїнфосфатаз, задіяних
в регуляції цитоскелета у рослин, та структурно-біологічні механізми їх взаємодії зі специфічними інгібіторами»
(03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а;
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тел./факс (044) 434-37-77). Науковий керівник – Блюм Я. Б.,
доктор біол. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології, директор (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН
України»). Опоненти: Корнелюк О. І., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
білкової інженерії та біоінформатики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); Вовк А. І., доктор хім.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу механізмів біоорганічних реакцій, директор (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН
України). (90/9)
Волощук Олена Вячеславівна, науковий співробітник
відділу епідеміологічних досліджень і медичної інформатики ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»: «Наукове обґрунтування методичного
підходу до визначення динамічних змін показників стану
атмосферного повітря, питної води та захворюваності населення» (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. 559-34-45). Науковий керівник – Антомонов М. Ю., доктор біол. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу епідеміологічних досліджень і медичної інформатики (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені
О. М. Марзєєва НАМН України»). Опоненти: Омельчук С. Т.,
доктор мед. наук, професор, директор Інституту гігієни та
екології, професор кафедри гігієни харчування (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Кіфоренко С. І., доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відділу застосування математичних та
технічних методів у біології та медицині (Міжнародний ННЦ
інформаційних технологій і систем НАН та МОН України).
(183/9)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Федотов Владислав Олександрович, старший викладач
кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті ДВНЗ «Криворізький національний
університет»: «Динаміка тягових електромеханічних комплексів рудникових електровозів з урахуванням експлуатаційних чинників залізорудних шахт» (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 – Сінчук О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних
систем у промисловості та транспорті (ДВНЗ «Криворізький
національний університет»). Опоненти: Мокін О. Б., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної
енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
(Вінницький національний технічний університет); Юрченко О. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу транзисторних перетворювачів (Інститут
електродинаміки НАН України). (13/9)
Корнієць Анна Вадимівна, аспірант кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова: «Інформаційне забезпечення геоекологічного
моніторингу використання земель регіону» (05.24.04 – кадастр
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та моніторинг земель). Спецрада К 64.089.05 у Харківському національному університеті міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-04). Науковий керівник –
Мамонов К. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
(Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова). Опоненти: Церклевич А. Л., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інженерної геодезії (Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка»); Казаченко Л. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет). (54/9)
Бак Роман Іванович, асистент кафедри телекомунікацій
Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах
мобільного зв’язку» (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 – Чайковський І. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Отрох С. І.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри мобільних та
відеоінформаційних технологій (Державний університет
телекомунікацій МОН України); Скулиш М. А., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (58/9)
Гривачевський Андрій Петрович, аспірант кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення інформативності
мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів»
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). 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 – Прудиус І. Н., доктор
тех. наук, професор, директор Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Русин Б. П., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
методів та систем дистанційного зондування (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України); Чесановський І. І., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри
телекомунікацій та радіотехніки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (59/9)
Чуйко Мирослава Михайлівна, асистент кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Контроль змочування рідинами поверхонь
твердих тіл імпедансним методом» (05.11.13 – прилади і
методи контролю та визначення складу речовин). Спецрада
Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Витвицька Л. А., кандидат тех. наук, доцент
109

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації
продукції (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Древецький В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації,
електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
(Національний університет водного господарства та природокористування); Лопатін В. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки і
автоматизованих систем (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). (78/9)
Кавуніченко Олександр Васильович, молодший науковий
співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України: «Технологія контактного стикового зварювання оплавленням рейок з залізничними хрестовинами із сталі
110Г13Л» (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) 200-84-11). Науковий керівник –
Кучук-Яценко С. І., 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); Новомлинець О. О.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, перший
проректор (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (79/9)
Живцова Людмила Іванівна, асистент ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
«Моделі та методи вдосконалення компонентів комп’ютерних
систем контролю параметрів просторової орієнтації об’єктів»
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада
Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка,
1; тел. (048) 705-85-94). Науковий керівник – Ковшов Г. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
Опоненти: Кондрашов С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
і систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Ситніков В. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем
ІКС (Одеський національний політехнічний університет МОН
України). (80/9)
Глазунов Сергій Миколайович, генеральний директор
ТОВ «Смарт Енерджі»: «Квазістатичні та динамічні фрикційні
ефекти при бурінні глибоких свердловин» (05.23.17 – будівельна механіка). 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 – Гуляєв В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Національний
транспортний університет МОН України). Опоненти: Іванченко Г. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівельної механіки, декан будівельного факультету (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України); Фернаті П. В., кандидат тех. наук, старший науковий
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співробітник відділу механіки повзучості (Інститут механіки
НАН України). (81/9)
Мельнік Сергій Ігорович, старший викладач кафедри
теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеського національного політехнічного університету: «Термодинамічний аналіз систем на графах для ресурсозберігаючих
технологій» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика). Спецрада Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 33-50-26). Науковий керівник – Нікульшин В. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики (Одеський національний політехнічний університет МОН
України). Опоненти: Афтанюк В. В., доктор тех. наук, професор кафедри суднової теплоенергетики (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України); Новаківський Є. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри атомних
електричних станцій і інженерної теплофізики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (82/9)
Глава Марія Геннадїївна, старший викладач Одеського національного політехнічного університету МОН України: «Інформаційна технологія інтеграції гетерогенних баз
даних на основі об’єднання моделей предметних областей»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 41.052.01 в
Одеському національному політехнічному університеті МОН
України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 70585-94). Науковий керівник – Малахов Є. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри математичного забезпечення
комп’ютерних систем (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Філатов В. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри штучного
інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України); Гожий О. П., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський
національний університет імені Петра Могили МОН України).
(84/9)
Лисюк Олександр Вікторович, аспірант Одеського національного політехнічного університету МОН України: «Автоматизована система управління котлами на основі ідентифікації
складу кисневмісного вуглеводневого палива» (05.13.07 –
автоматизація процесів керування). Спецрада Д 41.052.01 в
Одеському національному політехнічному університеті МОН
України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 70585-94). Науковий керівник – Максимов М. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій
автоматизації (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Волков В. Е., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної математики і програмування
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
України); Осадчий С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри автоматизації виробничих процесів (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України). (85/9)
Золотухіна Оксана Анатоліївна, старший викладач кафедри системного аналізу Державного університету телекомунікацій МОН України: «Інформаційна технологія контролю
витрат ресурсів на основі нечіткої логіки» (05.13.06 – інфорСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18
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маційні 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 – Шушура О. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри системного аналізу (Державний університет телекомунікацій). Опоненти: Бісікало О. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем і автоматики
(Вінницький національний технічний університет 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). (86/9)
Яремак Ірина Ігорівна, асистент кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств ІваноФранківського національного технічного університету нафти
і газу: «Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи
електроприводних насосних станцій магістральних нафтопроводів» (05.13.07 – автоматизація процесів керування).
Спецрада Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному
технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-7266). Науковий керівник – Костишин В. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу). Опоненти:
Ляшенко С. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
безпеки життєдіяльності та права (Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка); Кріль С. О., кандидат тех. наук, керівник відділу
автоматизації (ТОВ «Робітня»). (87/9)
Іванова Лідія Володимирівна, асистент кафедри теплових
електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету: «Високоефективні низькотемпературні охолоджувачі газів і рідини
для енергозберігаючих технологій» (05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д
41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 33-50-26). Науковий керівник – Денисова А. Є.,
доктор тех. наук, професор кафедри теплових електричних
станцій та енергозберігаючих технологій (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти:
Морозюк Л. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
кріогенної техніки (Одеська національна академія харчових
технологій МОН України); Борисенко К. І., кандидат тех.
наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення
(Одеська державна академія будівництва та архітектури).
(99/9)
Горборуков Вячеслав Вікторович, старший викладач
кафедри мультимедійних систем факультету інформатики
Національного університету «Києво-Могилянська академія»:
«Технологічні засоби онтологічного супроводу розв’язання
задач ранжування альтернатив» (05.13.06 – інформаційні
технології). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті телекомунікацій
і глобального інформаційного простору НАН України (03186,
м. Київ, Чоколівський бульв., 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий керівник – Франчук О. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри мережних технологій (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Шостак І. В., докСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

тор тех. наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»);
Самсонов В. В., кандидат тех. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем (Національний університет
харчових технологій). (122/9)
Жалілов Олександр Шамілійович, головний механік ДП
«Селидіввугілля» Міненерговугілля України: «Обґрунтування
параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується»
(05.05.06 – гірничі машини). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
(49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562)
46-01-51). Науковий керівник – Бунько Т. В., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова
НАН України). Опоненти: Ширін Л. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і технологій
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України»); Соломенцев К. А., кандидат тех. наук,
технічний директор (Філія ПАТ «НДІ гірничої механіки імені
М. М. Федорова» у м. Києві). (158/9)
Новіков Леонід Андрійович, молодший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова
НАН України: «Обґрунтування параметрів безпечного функціонування дільничних дегазаційних трубопроводів вугільних шахт» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада Д 08.188.01
в Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН
України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел.
(0562) 46-01-51). Науковий керівник – Бунько Т. В., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих
глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Костенко В. К., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
МОН України, м. Покровськ); Налисько М. М., кандидат тех.
наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
МОН України). (159/9)
Шмарін Сергій Левович, тимчасово не працює: «Прогнозування викидів парникових газів з місць захоронення
твердих побутових відходів в Україні» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній
академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044)
206-31-31). Науковий керівник – Ремез Н. С., доктор тех. наук,
професор кафедри інженерної екології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Улицький О. А., доктор
геол. наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, директор ННІ екологічної безпеки та управління (Державна екологічна академія післядипломної освіти
та управління); Шелякіна Н. А., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища (Інститут телекомунікацій та інформаційного простору НАН України). (161/9)
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Денисенко Інна Юріївна, асистент кафедри екологічного аудиту та експертизи Державна екологічна академія
післядипломної освіти та управління: «Екологічна безпека
процесів поводження з насосно-компресорними трубами
нафтовидобувної промисловості, забруднених сольовими
відкладеннями» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д
26.880.01 у Державній екологічній академії післядипломної
освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий
керівник – Іващенко Т. Г., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри екологічного аудиту та
експертизи (Державна екологічна академія післядипломної
освіти та управління). Опоненти: Шапар А. Г. доктор тех. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України, директор (Інститут проблем природокористування та екології); Полякова І. О., кандидат тех.
наук, заступник начальника відділу інженерно-екологічних
експертиз (Київський науково-дослідний інститут судових
експертиз). (162/9)
Стухляк Данило Петрович, аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Розробка
модифікованих епоксидних нанокомпозитів з дискретними
волокнами для покриттів різного функціонального призначення» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада К 67.111.01
у Херсонській державній морській академії МОН України
(73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02).
Науковий керівник – Добротвор І. Г., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський національний економічний університет
МОН України). Опоненти: Фесенко І. П., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу технологій надвисоких тисків, функціональних
структурованих керамічних композитів та дисперсних наноматеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля
НАН України); Карпенко Г. В., кандидат тех. наук, завідувач
аспірантури (Запорізька державна інженерна академія МОН
України). (172/9)
Вірченко Сергій Геннадійович, аспірант кафедри нарисної
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Динамічне формоутворення
технічних об’єктів засобами структурно-параметричного моделювання» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Ванін В. В., доктор тех. наук, професор, декан
фізико-математичного факультету (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Мартинов В. Л.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри архітектурних
конструкцій (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України); Муквич М. М., кандидат тех. наук,
доцент, докторант кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної
графіки та дизайну (Національний університет біоресурсів і
природокористування МОН України). (178/9)
Болгарова Наталя Миколаївна, асистент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного універси112

тету будівництва і архітектури: «Геометричні моделі формування раціональної структури архітектурних об’єктів за параметрами енергоефективності» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д 26.056.06 у Київському
національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел.
(044) 244-96-37). Науковий керівник – Плоский В. О., доктор
тех. наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України). Опоненти: Басок Б. І., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу (Інститут технічної теплофізики НАН України); Куценко Л. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний
університет цивільного захисту України МОН України). (179/9)
Данієлян Анаіт Єрвандівна, аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету
будівництва і архітектури: «Інструментальні засоби створення об’єктів екодизайну на основі методологічного підходу»
(05.01.03 – технічна естетика). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури
МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотеький просп., 31;
тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Плоский В. О.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи і
міжнародних зв’язків (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Кузнєцова І. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор
кафедри дизайну інтер’єру (Інститут аеропортів Національного авіаційного університету МОН України); Цой М. П.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії, історії
архітектури та синтезу мистецтв (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури
України). (190/9)
Смирний Дмитро Вагіфович, аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету
будівництва і архітектури: «Дизайн музейної експозиції: композиційний та ергономічний аспекти» (05.01.03 – технічна
естетика). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному
університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37).
Науковий керівник – Яковлєв М. І., доктор тех. наук, професор, перший віце-президент (Національна академія мистецтв
України). Опоненти: Пашкевич К. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри ергономіки та проектування одягу
(Київський національний університет технологій та дизайну
МОН України); Бердинських С. О., кандидат тех. наук, доцент,
вчений секретар відділення образотворчого мистецтва (Національна академія мистецтв України). (216/9)
Дяденчук Альона Федорівна, провідний фахівець з науково-дослідної теми «Композити на основі халькогенідних
стекол та полімерів як матеріали для створення елементів
фотоніки» Бердянського державного педагогічного університету: «Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Sі, А2В6 та А3В5)» (05.27.06 – технологія, обладнання
та виробництво електронної техніки). Спецрада Д 26.199.01 в
Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 525-4020). Науковий керівник – Кідалов В. В., доктор фіз.-мат. наук,
завідувач кафедри – професор кафедри фізики та методиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ки навчання фізики (Бердянський державний педагогічний
університет). Опоненти: Воронов С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Куліш М. Р., доктор фіз.мат. наук, провідний науковий співробітник (Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (219/9)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Столяр Світлана Григорівна, тимчасово не працює: «Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних
хвороб у Поліссі України» (03.00.16 – екологія). Спецрада К
14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв.
Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий керівник – Ключевич М. М., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри
захисту рослин (Житомирський національний агроекологічний університет). Опоненти: Ткаленко Г. М., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мікробіометоду (Інститут захисту рослин НААН України); Москалець Т. З., доктор біол. наук, доцент, завідувач лабораторії
селекції та технології вирощування ягідних культур (Інститут
садівництва НААН України). (100/9)
Пономаренко Сергій Володимирович, старший викладач
кафедри екології, охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії: «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне зонування території Полтавської області» (03.00.16 – екологія). Спецрада К 14.083.01
у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел.
(0412) 22-04-17). Науковий керівник – Горб О. О., кандидат
с.-г. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової
роботи та міжнародних зв’язків (Полтавська державна аграрна академія). Опоненти: Москалець В. В., доктор с.-г. наук,
доцент, головний науковий співробітник лабораторії селекції
та технології вирощування ягідних культур (Інститут садівництва НААН України); Клименко О. М., доктор с.-г. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту (Національний університет
водного господарства та природокористування). (101/9)
Матвійчук Наталія Григорівна, тимчасово не працює:
«Елементи біологізації вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся» (03.00.16 – екологія). Спецрада К 14.083.01 у Житомирському національному
агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий керівник – Ковальов В. Б., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва (Житомирський національний агроекологічний
університет). Опоненти: Тараріко Ю. О., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, професор, завідувач відділення агроресурсів і використання меліорованих
земель (Інститут водних проблем і меліорації НААН України);
Шувар І. А., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри
технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет). (102/9)
Галоян Лариса Левонівна, молодший науковий співробітник лабораторії лососівництва Інституту рибного господарства НААН України: «Штучне відтворення струмкової форелі
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(Salmo trutta m. fario L.) в умовах індустріальної аквакультури» (06.02.03 – рибництво). Спецрада К 26.364.01 в Інституті
рибного господарства НААН України (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044) 424-17-16). Науковий консультант –
Грициняк І. І., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
України, директор (Інститут рибного господарства НААН
України). Опоненти: Шекк П. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури
(Одеський державний екологічний університет МОН України);
Коваленко В. О., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри
аквакультури (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (160/9)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Соловей Віталій Олександрович, тимчасово не працює:
«Діяльність підпілля ОУН на центрально-східному Поділлі
(1941 – 1953)» (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 – Литвин М. Р., доктор істор. наук, професор,
завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН України). Опоненти: Ільницький В. І., доктор істор. наук,
доцент, завідувач кафедри історії України (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН
України); Марчук В. С., кандидат істор. наук, старший викладач кафедри історії імені М. П. Ковальського (Національний
університет «Острозька академія»). (123/9)
Росіцький Петро Станіславович, заступник директора з
адміністративно-господарської роботи Львівського вищого
професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва: «Українська народна самооборона в дистрикті «Галичина» у 1943 році» (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 – Луцький О. І., кандидат істор. наук, старший
науковий співробітник відділу новітньої історії (Інститут
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). Опоненти: Ільницький В. І., доктор істор. наук, доцент, завідувач
кафедри історії України (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України); Стародубець Г. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
всесвітньої історії (Житомирський державний університет
імені Івана Франка МОН України). (124/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Свиденко Андрій Володимирович, програміст приватного
підприємства «НТЦ «Псіхєя»: «Моделювання ціноутворення
на роздрібному ринку нафтопродуктів України» (08.00.11 –
математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці). Спецрада Д 26.239.02. у ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 26; тел. (044) 254-52-03). Науковий керівник – Гальчинський Л. Ю., кандидат тех. наук, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Вітлінський В. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ «Київський національний
113

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Трипольська Г. С., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного
комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури
ринків (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). (39/9)
Мартинюк Наталія Юріївна, асистент кафедри обліку
і аудиту Луцького національного технічного університету:
«Управлінський облік і контроль якості на підприємствах
будівельної галузі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада К
35.840.03 у Львівському торговельно-економічному університеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-90). Науковий керівник – Садовська І. Б.,
кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і
аудиту (Луцький національний технічний університет). Опоненти: Давидюк Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України); Головацька С. І., кандидат екон. наук, доцент,
професор кафедри бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-економічний університет). (44/9)
Царенко Ілона Олександрівна, аспірант кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету МОН України:
«Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада К 23.073.03 у Центральноукраїнському національному технічному університеті
МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий керівник – Левченко О. М., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової
роботи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України). Опоненти: Каленюк І. С., доктор екон.
наук, професор, директор НДІ економічного розвитку (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Карзун І. Г., кандидат екон.
наук, головний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної
інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку
МОН України. (77/9)
Коваленко Михайло Олександрович, аспірант Класичного
приватного університету: «Стратегія підвищення ефективності державного регулювання гірничодобувної галузі України»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 220-58-63). Науковий керівник – Гальцова О. Л., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії,
національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет). Опоненти: Верхоглядова Н. І., доктор екон.
наук, професор, в. о. ректора (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»); Стройко Т. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економіки (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН
України). (111/9)
Слободяник Іван Леонідович, викладач кафедри
«Фінанси і кредит» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»:
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«Організаційно-економічне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Гоголь Т. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). Опоненти: Гуторов А. О., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу організації менеджменту, публічного
управління та адміністрування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Єрмоленко О. А., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України). (150/9)
Шепелєв Сергій Сергійович, науковий співробітник Чернігівського національного технологічного університету: «Науково-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства України в умовах євроінтеграції»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри глобальної економіки (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України).
Опоненти: Вдовічен А. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри менеджменту і туризму (Чернівецький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету МОН України); Курмаєв П. Ю., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку
та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини МОН України). (151/9)
Буркун Віталій Валерійович, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Стратегічні
орієнтири розвитку національної автотранспортної системи
в умовах глобалізації» (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 –
Стройко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних економічних відносин та економіки (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
МОН України). Опоненти: Верхоглядова Н. І., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України); Цвірко О. О., доктор екон.
наук, доцент, головний науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управління (Причорноморський НДІ
економіки та інновацій). (152/9)
Рехтета Ірина Ігорівна, аспірант кафедри міжнародних
економічних відносин та економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації
національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у ПриСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18
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чорноморському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Стройко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин та економіки
(Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). Опоненти: Манойленко О. В., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ економіки, менеджменту
і міжнародного бізнесу (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); Покатаєва О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор
(Класичний приватний університет). (153/9)
Юрченко Наталія Іванівна, викладач кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету: «Формування і розвиток маркетингового забезпечення конкурентоспроможності туристичної 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 – Мінакова С. М.,
доктор екон. наук, доцент, старший науковий співробітник
відділу ринку транспортних послуг (Інститут проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень НАН України). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений
економіст України, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Гальцова О. Л., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії,
національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет). (154/9)

ської справи (Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг).
(163/9)
Шльончак Василь Васильович, аспірант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада
Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН
України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-5305). Науковий керівник – Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук,
професор, ректор (ДВНЗ «Університет банківської справи»).
Опоненти: Лєонов С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Сумський державний
університет МОН України); Черкашина К. Ф., кандидат екон.
наук, доцент кафедри банківської справи та фінансового
моніторингу (Національний університет державної фіскальної служби України). (164/9)
Демченко Андрій Михайлович, аспірант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Інноваційні механізми ритейлу
в банківському секторі України» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська,
1; тел. (044) 462-53-05). Науковий керівник – Лапко О. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів
та кредиту (Міжнародний університет фінансів). Опоненти:
Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор ННІ
фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
(Сумський державний університет); Гриджук Д. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). (165/9)

Язіна Вікторія Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управління
Причорноморського НДІ економіки та інновацій: «Управління
готельно-ресторанним господарством 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 – Ткач В. О., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри міжнародного туризму, готельноресторанного бізнесу та мовної підготовки (ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля»). Опоненти: Стройко Т. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економіки (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України);
Камушков О. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри природничо-наукових дисциплін (КВНЗ «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради).
(155/9)

Васильців Василь Григорович, аспірант Національного
інституту стратегічних досліджень: «Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій» (21.04.01 – економічна безпека держави – економічні науки). Спецрада Д 26.718.01 у Національному інституті стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул.
Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий керівник –
Волошин В. І., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, директор (Регіональна філія Національного інституту
стратегічних досліджень у м. Львові). Опоненти: Ревак І. О.,
доктор екон. наук, доцент, декан факультету управління та
економічної безпеки (Львівський державний університет
внутрішніх справ МВС України); Кириченко О. С., кандидат
екон. наук, заступник директора з економіки (ТОВ «Ст-Груп»,
м. Київ). (170/9)

Мороз Максим Олександрович, аспірант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Інвестиційна безпека України»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у
ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України (04070,
м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий
керівник – Барановський О. І., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Університет банківської
справи» МОН України). Опоненти: Балацький Є. О., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки (ННІ бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету); Слободянюк Н. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банків-

Шкуропат Олександр Григорович, перший заступник
голови Держфінінспекції України: «Адаптивний галузевий
моніторинг діяльності будівельних підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 24496-37). Науковий консультант – Куліков П. М., доктор екон.
наук, професор, ректор (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Оболенська Т. Є., доктор екон. наук, проректор з науково-методичної
роботи (ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
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ситет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Вагонова О. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної
економіки (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» МОН України). (197/9)
Сібекіна Анна Юріївна, менеджер із зв’язків з громадськістю АТ «Рено Україна»: «Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС»
(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)
246-24-64). Науковий керівник – Гужва І. Ю., доктор екон.
наук, перший заступник директора (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки). Опоненти: Лютак О. М.,
доктор екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Луцький національний технічний університет);
Зубрицький А. І., кандидат екон. наук, провідний економіст
відділу аналізу зовнішнього сектору (Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк
України). (221/9)
Шрам Поліна Ігорівна, старший лаборант кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Державне
регулювання корпоративними інтеграційними процесами»
(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)
246-24-64). Науковий керівник – Попов О. Є., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри політичної економії (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Гончаров Ю. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та
менеджменту (Київський міжнародний університет); Кучерова Г. Ю., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку
та оподаткування (ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»). (222/9)
Курганська Марина Костянтинівна, викладач Житловокомунального коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Теоретико-методичні основи антикризового управління діяльністю
будівельного комплексу регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.089.01
у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий
керівник – Кондратенко Н. О., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту та адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Чичкало-Кондрацька І. Б., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Пинда Ю. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). (223/9)
Лук’янов Віктор Іванович, директор Житлово-комунального коледжу Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Організаційноекономічні основи забезпечення розвитку житлово-кому116

нального господарства регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.089.01
у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий
керівник – Кондратенко Н. О., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту та адміністрування (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова). Опоненти: Тульчинська С. О., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
Савенко К. С., кандидат екон. наук, заступник начальника
Управління зведеного планування – начальник відділу планування бюджету та аналізу програм (Департамент бюджету та
фінансів Харківської міськради). (224/9)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Мальцев Олег Вікторович, керівник відділу інтелектуальної власності ПП «АК “РЕДУТ”»: «Концепції удосконалення природи людини в неорелігійних доктринах XX ст.»
(09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН
України (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40;
тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник – Богачевська І. В.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки (Національний транспортний університет).
Опоненти: Филипович Л. О., доктор філософ. наук, професор, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); Ювсечко Я. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії і політології (Хмельницький національний
університет). (94/9)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Желновач Аліна Олександрівна, тимчасово не працює: «Соціальний міф і його художнє втілення у драматургії І. Багряного («Морітурі», «Розгром», «Генерал»)»
(10.01.01 – українська література). Спецрада К 64.051.07 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 705-12-47). Науковий керівник – Матушек О. Ю., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри історії української літератури (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Анісімова Н. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української
літератури та компаративістики (Бердянський державний
педагогічний університет МОН України); Муслієнко О. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри української та світової
літератури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). (41/9)
Волковічер Тетяна Михайлівна, аспірант відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України: «Вербальні тексти у народній вишивці
кінця XIX – першої половини XX ст.: ґенеза, семантика, прагматика» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада Д 26.227.01
в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул.
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник –
Іваннікова Л. В., кандидат філол. наук, старший науковий
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співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Івановська О. П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
фольклористики Інституту філології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Ярмоленко Н. М., доктор
філол. наук, професор кафедри української літератури та
компаративістики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (60/9)
Панкова Анастасія Іванівна, науковий співробітник відділу
музейних фондів музею-архіву народної культури українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, старший науковий
співробітник відділу нематеріальної культурної спадщини
Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара»: «Фольклор субкультури скарбошукачів: особливості
функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада Д
26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – Чебанюк О. Ю., кандидат філол. наук, старший науковий
співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Лабащук О. В.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Лихограй Р. В., кандидат філол. наук, асистент кафедри
фольклористики Інституту філології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (61/9)
Ставицька Ярина Віталіївна, провідний фольклорист
відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М. Т. Рильського НАН України: «Усний снотлумачний наратив:
контекстно-функціональний аспект» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 27834-54). Науковий керівник – Шевчук Т. М., кандидат філол.
наук, старший науковий співробітник відділу української та
зарубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН
України). Опоненти: Павленко І. Я., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології (Запорізький національний університет); Наумовська О. В., кандидат
філол. наук, доцент кафедри фольклористики Інституту
філології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (62/9)
Юрчак Галина Михайлівна, викладач кафедри мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»: «Жанрово-стильова своєрідність романістики
Юрія Косача» (10.01.01 – українська література). Спецрада К
20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Тараса Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51).
Науковий керівник – Курінна Н. С., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української літератури (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаниСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ка»). Опоненти: Турган О. Д., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри культурології та українознавства (Запорізький державний медичний університет); Скорина Л. В.,
кандидат філол. наук, доцент, докторант кафедри української
літератури та компаративістики (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького). 109/9)
Нікіфорова Євгенія Юріївна, асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Типи віртуальних мовних особистостей у форумному просторі (на матеріалі англійської мови)» (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 філології
та міжкультурної комунікації Інституту філології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри іноземних мов (Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України); Кущ Е. О., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет МОН
України). (117/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Гуменюк Костянтин Петрович, суддя Вінницького міського суду Вінницької області: «Інститут відумерлості спадщини в цивільному праві України» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному
економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий
керівник – Короєд С. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри цивільного права і процесу (ПВНЗ «Університет
Короля Данила»). Опоненти: Теремецький В. І., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і
права (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); Аврамова О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). (1/9)
Спицька Ліана Вікторівна, доцент кафедри практичної
психології і соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Публічносервісна діяльність як складова адміністративної діяльності
суб’єктів публічної адміністрації» (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 – Петков С. В., доктор юрид. наук, професор, радник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного
права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Золотарьова М. К.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри правового регулювання економіки (Криворізький економічний інститут ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). (3/9)
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Бондарєва Катерина Володимирівна, слідчий слідчого
відділу Сумського ВП ГУНП у Сумській області: «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань:
кримінально-правова та кримінально-виконавча характеристика» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-680,
м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології
(Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Колб О. Г., доктор юрид. наук, професор, проректор
з навчально-методичної роботи (Міжнародний економікогуманітарний університет); Пузирьов М. С., кандидат юрид.
наук, головний науковий співробітник НДЦ (Академія державної пенітенціарної служби). (4/9)
Мінгела Олег Андрійович, тимчасово не працює: «Юридична практика в правовій системі суспільства» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юридичному
інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана
Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – Гринюк Р. Ф., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, ректор (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Головко О. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор
кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Пашутін В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України).
(8/9)
Козленко Анна Андріївна, прокурор Київської місцевої
прокуратури № 7: «Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник –
Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ
«Європейський університет»). Опоненти: Лук’янчиков Є. Д.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології та права (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Омельчук Л. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики ННІ права (Університет державної фіскальної служби України). (20/9)
Зубець Юрій Григорович, суддя Подільського районного
суду м. Києва: «Кримінальна відповідальність за ненадання
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані (ст. 136 КК України)» (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 – Присяжний В. М., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та
господарського права (ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти: Рябчинська О. П., доктор юрид. наук, профе118

сор, завідувач кафедри кримінального права (Інститут права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету); Лень В. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри кримінального права і кримінології юридичного
факультету (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (23/9)
Волкова Тетяна Іванівна, головний консультант Верховного Суду України, м. Київ: «Кримінально-правова охорона
рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів (ст.
249 КК України)» (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 –
Соловйова А. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління»).
Опоненти: Стрельцов Є. Л., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент
НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН
України); Микитчик О. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права (Національна академія
внутрішніх справ). (24/9)
Олійник Владислав Петрович, здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського
права ВНЗ «Національна академія управління»: «Кримінально-правова характеристика злочину забруднення моря (ст.
243 КК України)» (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: Хряпінський П. В., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права і кримінології (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»);
Курилюк Ю. Б., кандидат юрид. наук, заступник начальника
управління у справах іноземців та адміністративного провадження Міжнародно-правового департаменту Адміністрації
Державної прикордонної служби України. (25/9)
Лопащук Дмитро Іванович, адвокат (цивільні, кримінальні, адміністративні справи): «Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика» (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 – Бусол О. Ю., доктор юрид.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти: Кузнецов В. В., доктор юрид. наук, професор (Інститут
управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Кісілюк Е. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального
права (Національна академія внутрішніх справ). (26/9)
Астахова Олександра Олександрівна, суддя Дніпровського районного суду м. Києва: «Обстановка вчинення злочину за
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кримінальним правом України» (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: Сотула О. С., доктор
юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, професор
кафедри галузевого права (Херсонський державний університет); Вітко О. Ю., кандидат юрид. наук, старший викладач
кафедри господарського та транспортного права (Державний
університет інфраструктури та технологій). (27/9)
Дутчак Світлана Рафаїлівна, викладач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського
права ВНЗ «Національна академія управління»: «Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект» (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 –
Дорохіна Ю. А., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Навчально-науковий
гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського). Опоненти: Костенко О. М., доктор юрид. наук, доцент, професор, завідувач відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоусторою (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Гревцова Р. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, директор ННЦ
медичного права, доцент кафедри адміністративного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, адвокат, голова Комітету з медичного і фармацевтичного права Асоціації адвокатів
України, член Ради директорів Всесвітньої асоціації медичного права. (28/9)
Семенюк Назарій Миколайович, викладач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»: «Час вчинення злочину за кримінальним правом України» (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:
Денисова Т. А., доктор юрид. наук, професор кафедри кримінального права, заслужений юрист України, помічник ректора з наукової та науково-методичної роботи (Академія державної пенітенціарної служби Міністерства юстиції України);
Усатий Г. О., кандидат юрид. наук, доцент, старший науковий
співробітник, доцент кафедри кримінального права та кримінології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (29/9)
Сірко Вікторія Сергіївна, старший лаборант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, аспірант
заочної форми навчання Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України: «Адміністративно-правове
регулювання волонтерської діяльності в Україні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ційне право). Спецрада Д 41.884.04 в Одеському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса,
вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник –
Коропатов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного права та адміністративного процесу (Одеський державний університет внутрішніх справ МВС
України). Опоненти: Настюк В. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого МОН України); Виноградов А. К., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального та
адміністративного права (Одеський національний морський
університет МОН України). (45/9)
Піляй Іван Володимирович, слідчий управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України: «Принцип транспарентності в діяльності органів прокуратури України» (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. 49095-00). Науковий керівник – Рибалка Н. О., доктор юрид.
наук, доцент, проректор (Національна академія прокуратури
України). Опоненти: Гречанюк С. К., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, фінансового та
адміністративного права (Тернопільський національний економічний університет); Лушер В. В., кандидат юрид. наук,
адвокат. (47/9)
Околович Марта Євгеніївна, юрисконсульт ТОВ «Леоні
Ваерінг Системс УА ГмбХ»: «Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 41.884.04
в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС
України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 78598-17). Науковий керівник – Кузніченко С. О., доктор юрид.
наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут
законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Юридичний
інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України); Беньковський С. Ю., кандидат юрид.
наук, начальник групи комплектування та проходження служби рядовим, сержантським та старшинським складом відділу
кадрів Південного територіального управління Національної
гвардії України. (48/9)
Кострицький Віталій Володимирович, заступник голови
Апеляційного суду Луганської області: «Кримінально-правова
характеристика підкупу виборця або учасника референдуму»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право). Спецрада К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (65014,
м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий
керівник – Письменський Є. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
(Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е. О. Дідоренка МВС України, м. Сєвєродонецьк). Опоненти:
Блага А. Б., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
цивільного та кримінального права і процесу (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
України); Пономаренко Ю. А., кандидат юрид. наук, доцент,
декан заочного факультету № 1 (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого МОН України). (49/9)
Гомон Дар’я Олегівна, помічник керівника ТОВ «Малахіт»:
«Адміністративно-правове та організаційне забезпечення
охорони здоров’я в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх
справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел.
(048) 785-98-17). Науковий керівник – Денисова А. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу (Одеський державний
університет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Бондаренко К. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України). (50/9)
Медведенко Надія Василівна, ад’юнкт денної форми
навчання кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх
справ МВС України: «Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17).
Науковий керівник – Ковальова О. В., кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу (Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України).
Опоненти: Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Осадчий А. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного і фінансового права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України). (51/9)
Горошко Валентина Валентинівна, перший заступник
начальника відділу поліції – начальник слідчого відділу
Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі Головного
управління Національної поліції в Одеській області: «Тимчасове вилучення майна (кримінальний процесуальний аспект)»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К
41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх
справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел.
(048) 785-98-17). Науковий керівник – Холостенко А. В., кандидат юрид. наук, доцент, проректор-директор ННІ заочного
та дистанційного навчання (Одеський державний університет
внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Сергєєва Д. Б.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент
кафедри правосуддя (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Благута Р. І., кандидат
юрид. наук, доцент, ректор (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України). (52/9)
Скоромний Данило Анатолійович, аспірант НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
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України: «Правове регулювання прийняття кримінальних
процесуальних рішень» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 41.884.04 в Одеському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса,
вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник –
Глинська Н. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою (НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти:
Тарасенко Р. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри криміналістики, судової медицини
та психіатрії (Одеський державний університет внутрішніх
справ МВС України); Пилипенко Д. О., кандидат юрид. наук,
заступник декана з навчально-методичної роботи факультету
№ 3 (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий
Ріг). (53/9)
Картавцева Юлія Валеріївна, суддя господарського суду
м. Києва: «Механізм господарсько-правового захисту прав
інтелектуальної власності» (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 – Шуба Б. В., доктор юрид. наук,
професор кафедри адміністративного і кримінального права
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Василенко М. Д., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри господарського права і процесу
(Національний університет «Одеська юридична академія»);
Дутчак В. Ф., кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри правового регулювання економіки (Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»). (63/9)
Михайлик Дмитро Олександрович, прокурор Київської
місцевої прокуратури № 5: «Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України
(08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-0300). Науковий керівник – Тагієв Садіг Рза Огли, доктор юрид.
наук, заслужений юрист України, голова Апеляційного суду
Чернігівської області, у відставці. Опоненти: Кучинська О. П.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Шевчишен А. В., кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів
Головного слідчого управління Національної поліції України.
(64/9)
Гутаревич Наталія Олександрівна, заступник начальника
відділу договірно-правової роботи департаменту з правових
питань та корпоративного управління ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»:
«Правові форми інвестиційної діяльності 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) 490-95-00). Науковий керівник – Омельченко А. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Деревянко Б. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри юридичних
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг); Булгакова І. В., кандидат юрид. наук, доцент,
суддя (Касаційний господарський суд у складі Верховного
Суду). (65/9)
Ромасєв Олександр Васильович, адвокат Адвокатського об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»: «Оскарження
рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної
фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий
керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти:
Кучинська О. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри правосуддя (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Мірковець Д. М., кандидат юрид.
наук, заступник начальника відділу управління розслідування
корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України. (66/9)
Карпенко Наталія Василівна, старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України: «Розслідування злочинів, учинених
засудженими у виправних колоніях» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України
(08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-03-00). Науковий керівник – Топчій В. В., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, директор ННІ
права (Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокатське
об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»); Козаченко О. І.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та
антикорупційної діяльності (ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»). (67/9)
Аракелян Роза Фердінандівна, провідний юрист ПП
«Лізингова компанія ВЛ»: «Впровадження інституту медіації в кримінальне процесуальне законодавство України»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д
27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31;
тел. (04597) 6-03-00). Науковий керівник – Сервецький І. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор спеціальної кафедри
(Національна академія Служби безпеки України). Опоненти:
Таран О. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії
з проблем досудового розслідування (Національна академія
внутрішніх справ); Калганова О. А., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України). (68/9)
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Трекке Артем Сергійович, заступник директора ТОВ «Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»: «Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада
Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти: Кислий А. М., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Забарний М. М., кандидат юрид. наук,
начальник слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ
в Оболонському районі (Головне управління ДФС у м. Києві).
(71/9)
Харлов Олександр Олександрович, начальник управління
нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва: «Розслідування злочинів у сфері професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ
«Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68).
Науковий керівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та
криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, проректор з наукової роботи (Університет державної фіскальної служби України); Удовенко Ж. В., кандидат
юрид. наук, доцент, професор кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 (Національна
академія внутрішніх справ). (88/9)
Балацька Ольга Романівна, викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія»: «Участь захисника в реалізації
засади забезпечення права на захист: правові та організаційні
аспекти» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032,
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87).
Науковий керівник – Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Баулін О. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, викладач відділу підготовки
прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство (Національна академія прокуратури України). (103/9)
Шапула Віталія Василівна, консультант відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту
забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: «Касаційне оскарження порушення
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права на захист засудженого» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел.
(044) 246-57-87). Науковий керівник – Шумило М. Є., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
правосуддя (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, професор, суддя Верховного Суду; Маринів В. І., кандидат юрид.
наук, доцент, заслужений юрист України, директор Інституту
підготовки кадрів для органів юстиції України (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (104/9)
Спірідонов Михайло Олександрович, суддя Харківського
окружного адміністративного суду: «Кримінальна відповідальність за порушення права на захист» (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 – Житний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Батиргареєва В. С., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи (НДІ
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України); Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди). (113/9)
Ситнік Олена Миколаївна, помічник судді Шевченківського районного суду м. Києва: «Кримінологічна характеристика
та запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність в Україні (ст. 304 КК України)» (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 –
Орлов Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
кримінального права і кримінології факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Храмцов О. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Лень В. В., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка»). (115/9)
Січко Людмила Олександрівна, помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду:
«Господарсько-правовий статус фондової біржі 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) 490-95-00). Науковий керівник –
Перець В. І., кандидат юрид. наук, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Олюха В. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та
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приватного права (Криворізький факультет Національного
університету «Одеська юридична академія»); Загрішева Н. В.,
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри галузевих
правових наук (Київський університет права НАН України).
(116/9)
Вовкович Уляна Володимирівна, державний інспектор відділу митного оформлення «Скнилів» митного
поста «Західний» Львівської митниці ДФС: «Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині
(сер. XIX – XX ст.ст.)» (12.00.12 – філософія права). Спецрада
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
(032) 237-49-93). Науковий керівник – Токарська А. С., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права ННІ права та психології (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Вовк В. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права (Хмельницький університет управління та права);
Шишко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права (Львівський державний університет внутрішніх справ). (126/9)
Тарасенко Оксана Вікторівна, викладач циклової комісії
юридичних дисциплін Ірпінського державного коледжу економіки та права: «Взаємодія між правоохоронними та контролюючими органами України у протидії фіктивному підприємництву» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-09-94). Науковий керівник – Рябченко О. П., доктор юрид.
наук, професор, начальник кафедри адміністративного права
і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України ДФС України). Опоненти: Бригінець О. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет біоресурсів і
природокористування України); Литвин О. В., кандидат юрид.
наук, доцент, начальник відділу з питань надання адміністративних послуг (Виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради). (168/9)
Кашканова Наталія Геннадіївна., директор юридичного
департаменту ТОВ «Адвокатська компанія «Ронін і партнери»:
«Цивільно-правове регулювання застосування медико-біологічних експериментів на людях» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Кашинцева О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач відділу
промислової власності (НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України). Опоненти: Сліпченко С. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Нижний А. В., кандидат юрид. наук, суддя (Ленінський районний суд м. Дніпро). (176/9)
Поліщук Яна Валеріївна, начальник відділу – державний
реєстратор відділу реєстрації Добропільської міськради:
«Ставка податків і зборів: правова природа та класифікація»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
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інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48).
Науковий керівник – Криницький І. Є., доктор юрид. наук,
професор, старший науковий співробітник, доцент кафедри
кримінального та адміністративного права і процесу (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Макух О. В.,
доктор юрид. наук, професор кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права (Класичний приватний
університет); Токарєва К. О., кандидат юрид. наук, науковий
співробітник відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України). (195/9)
Сідей Ярослав Ярославович, аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Адміністративна юрисдикція судів загальної компетенції (на матеріалах судової практики)» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел.
(03122) 3-33-41). Науковий керівник – Селіванов А. О., доктор
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, Постійний
представник Верховної Ради України в Конституційному Суді
України. Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної
служби України); Стрижак А. А., кандидат юрид. наук, заслужений юрист України. (199/9)
Ворон Діана Леонідівна, викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Правові засади
публічного адміністрування у сфері вищої освіти» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник –
Лазур Я. В., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного
факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент,
т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури Національної
академії внутрішніх справ; Різак М. В., кандидат юрид. наук,
помічник-консультант народного депутата України. (200/9)
Новіков Євген Андрійович, молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України: «Господарсько-правове регулювання діяльності мереж трансферу технологій» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 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 – Атаманова Ю. Є., доктор юрид. наук, доцент,
керівник наукового Центру правового забезпечення розвитку
науки і технології (НДІ інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Бакалінська О. О., доктор юрид. наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України);
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Жуков І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
міжнародного права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). (202/9)
Кошкош Олена Олександрівна, суддя Донецького окружного адміністративного суду: «Адміністративне судочинство
у справах, пов’язаних з виконанням судових рішень і рішень
інших органів» (12.00.07 – адміністративне право та процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 11.737.02
у Донецькому юридичному інституті МВС України (50106,
м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел. (0564)
257-45-58). Науковий керівник – Костенко Ю. О., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави
і права та адміністративного права (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки
(Університет державної фіскальної служби України); Пономарьов О. В., кандидат юрид. наук, депутат Криворізької міської
ради). (203/9)
Полтавець Андрій Анатолійович, заступник Криворізького
міського голови: «Військо-цивільна адміністрація як суб’єкт
публічного управління» (12.00.07 – адміністративне право та
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України
(50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564)
92-94-92). Науковий керівник – Макаренко О. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Юсупов В. А., доктор юрид. наук, завідувач
кафедри права (ДВНЗ «Криворізький національний університет»); Рябченко Я. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри адміністративного права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (204/9)
Малойван Вікторія Віталіївна, молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України: «Господарсько-правове забезпечення діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 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 – Атаманова Ю. Є., доктор юрид. наук, доцент, керівник
наукового Центру правового забезпечення розвитку науки
і технології (НДІ інтелектуальної власності НАПрН України).
Опоненти: Безух О. В., доктор юрид. наук, провідний науковий
співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Жуков І. М., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (205/9)
Титаренко Сергій Сергійович, співробітник Головного
управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях: «Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник –
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Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України (Луганський
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк). Опоненти: Рябчинська О. П., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
права Інституту права імені Володимира Сташиса (Класичний
приватний університет); Каменський Д. В., кандидат юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри правознавства (Бердянський
державний педагогічний університет). (207/9)
Андрейків Андрій Іванович, тимчасово не працює: «Роль
міжнародних судових установ у формуванні та реалізації звичаєвого міжнародного права» (12.00.11 – міжнародне право).
Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник –
Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного права (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Буроменський М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри міжнародного права (Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Короткий Т. Р., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин (Національний університет «Одеська юридична академія»). (226/9)
Кузьма Вікторія Юріївна, аспірант кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ради
Європи з Європейським Союзом» (12.00.11 – міжнародне
право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01).
Науковий керівник – Левицький Т. І., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Смирнова К. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри
порівняльного і європейського права Інституту міжнародних
відносин (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Фалалєєва Л. Г., кандидат юрид. наук, доцент,
докторант відділу міжнародного і порівняльного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького). (227/9)
Червякова Оксана Вікторівна, науковий співробітник НДІ
публічного права: «Адміністративно-правове забезпечення
захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності в Україні»
(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 – Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу координації правових досліджень (Національна академія правових наук України). Опоненти: Гетманець О. П.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового
забезпечення господарської діяльності факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Шкребець Є. Ф., кандидат юрид. наук, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»). (228/9)
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Кузубова Тетяна Олексіївна, ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ: «Правові засади
інституту тимчасового доступу до речей і документів у
кримінальному провадженні» (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 – Юхно О. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
процесу та організації досудового слідства факультету
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Назаров В. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри кримінального процесу
та криміналістики (Академія адвокатури України); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, головний спеціаліст
(Департамент персоналу, організації освітньої та наукової
діяльності МВС України). (230/9)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Купрієвич Вікторія Олександрівна, старший викладач
кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Педагогічні умови професійного самовдосконалення
керівників професійно-технічних навчальних закладів
в процесі підвищення кваліфікації» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 26.455.03 у
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а; тел. 481-3806). Науковий керівник – Лукіна Т. О., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
управління та менеджменту інноваційної діяльності (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Сущенко Л. О., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри соціальної педагогіки (Запорізький національний університет); Стойкова В. В., кандидат пед. наук, заступник директора з науково-педагогічної
роботи (Миколаївський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти). (12/9)
Костюк Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри
іноземних мов ДВНЗ «Криворізький національний університет»: «Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації
студентів-іноземців на основному етапі навчання української
мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська
мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті імені
Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Бакум З. П.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри української
мови (Криворізький державний педагогічний університет).
Опоненти: Горошкіна О. М., доктор пед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури (Інститут педагогіки НАПН України);
Строганова Г. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри методики викладання української мови та літератури факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (14/9)
Шкавро Володимир Володимирович, аспірант кафедри
української мови Інституту філології Київського університеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ту імені Бориса Грінченка: «Методика тестового контролю
навчальних досягнень майбутніх учителів української мови
і літератури з мовознавчих дисциплін» (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) 272-1902). Науковий керівник – Караман С. О., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри української мови (Інститут
філології Київського університету імені Бориса Грінченка).
Опоненти: Омельчук С. А., доктор пед. наук, професор, проректор із наукової роботи (Херсонський державний університет); Борисенко В. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри української мови і літератури (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (16/9)
Тарасюк Ірина Володимирівна, викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій: «Підготовка
фахівців харчової і переробної промисловості в професійних
навчальних закладах західних областей України (друга половина XX – початок XXI століття)» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, 52-а; тел. 481-38-06). Науковий керівник –
Сергеєва Л. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти (ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Креденець Н. Д., доктор пед. наук, професор, директор
Львівського коледжу індустрії моди (Київський національний
університет технологій та дизайну); Крукевич Л. Я., кандидат
пед. наук, директор (ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових
технологій і торгівлі»). (18/9)
Ковалюк Оксана Михайлівна, соціальний педагог Бердичівського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 4 Житомирської області: «Управління діяльністю
керівників дошкільних навчальних закладів на засадах
здоров’язбережувальних технологій» (13.00.06 – теорія і
методика управління освітою). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (04053,
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а; тел. 481-38-06). Науковий
керівник – Рожнова Т. Є., кандидат пед. наук, доцент кафедри
педагогіки, психології та управління навчальними закладами,
завідувач центру післядипломної освіти та довузівської підготовки (Житомирський державний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого
факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Пісоцька Л. С., кандидат пед. наук,
доцент, декан факультету дошкільного виховання (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (30/9)
Ільчишин Ярослав Васильович, начальник курсу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності:
«Організаційно-педагогічні умови виховання професійного
обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту» (13.00.07 –
теорія і методика виховання). 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 – Якимович Т. Д., кандидат пед. наук, старший науковий
співробітник, доцент кафедри освіти дорослих (НаціональСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Шерман М. І., доктор пед. наук, професор кафедри
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики (Херсонський державний університет); Сурмяк Ю. Р.,
кандидат пед. наук, професор кафедри фундаментальної
та гуманітарної підготовки (Прикарпатський інститут імені
Михайла Грушевського Міжрегіональної академії управління
персоналом). (72/9)
Тимейчук Анна Миколаївна, викладач кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму,
економіки і права: «Підготовка майбутніх магістрів з туризмознавства до проектної професійної діяльності» (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) 276045). Науковий керівник – Кадемія М. Ю., кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій
в освіті (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Лозовецька В. Т.,
доктор пед. наук, професор, професор, завідувач кафедри
туризму і готельної справи (Львівський інститут економіки і
туризму); Швець Г. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри
іноземної філології та перекладу (Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету). (73/9)
Королецька Лариса Вікторівна, асистент кафедри садово-паркового господарства та екології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: «Розвиток
екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового та садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий
керівник – Савченко С. В., доктор пед. наук, професор, ректор (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Пустовіт Г. П., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри природничо-математичної
освіти (Рівненський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти); Казанішена Н. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). (107/9)
Максимовський Микита Ігорович, аспірант Харківської
державної академії культури: «Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1;
тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Рижанова А. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної
педагогіки (Харківська державна академія культури). Опоненти: Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»); Андреєва М. О.,
кандидат пед. наук, доцент, завідувач аспірантури (КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради). (108/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Приймак Анна Юріївна, старший викладач кафедри
здоров’я людини і фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ:
«Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників та студентів у системі середньої та вищої освіти» (13.00.07 – теорія та методика виховання). Спецрада Д
29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ,
площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник –
Желанова В. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Бабич В. І., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри олімпійського та професійного спорту (ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»); Тимошенко В. В., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри фізичного виховання і спорту (Донбаська державна
машинобудівна академія, м. Краматорськ). (120/9)
Бачинська Марина Володимирівна, аспірант Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка:
«Педагогічна і науково-методична діяльність Н. Й. Волошиної
(1940 – 2010 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий керівник – Кучинська І. О., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління
навчальним закладом (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Жила С. О., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови і
літератури (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Тринус О. В., кандидат пед. наук,
вчений секретар (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). (137/9)
Івасів Наталія Семенівна, асистент кафедри іноземних
мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у
вищих навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і 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 – Микитенко Н. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних
мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Коваль Т. І.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики
викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних
технологій (Київський національний лінгвістичний університет); Максимчук Л. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри іноземних мов (Хмельницький національний університет). (138/9)
Лисиця Дмитро Леонідович, голова циклової комісії дисциплін стоматологічного профілю Рівненського державного
базового медичного коледжу: «Формування професійної
компетентності майбутніх зубних гігієністів у медичних коледжах» (13.00.04 – теорія і 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
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керівник – Романишина Л. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки (Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія). Опоненти: Кайдалова Л. Г., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології
(Національний фармацевтичний університет); Гуменюк О. М.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри стоматології
дитячого віку (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (139/9)
Мельничук Сергій Юрійович, аспірант Хмельницького національного університету: «Педагогічні умови застосування
навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин» (13.00.04 – теорія і 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 – Романишина Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Мірошніченко В. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького); Поповський Ю. Б., кандидат
пед. наук, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця). (140/9)
Мельничук Юрій Петрович, ад’юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького: «Формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-5945). Науковий керівник – Тушко К. Ю., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки і соціально-економічних
дисциплін (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Бутенко В. Г., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, професор кафедри загальноправових та
соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет
Одеського державного університету внутрішніх справ); Мішенюк Р. М., кандидат пед. наук, начальник відділу по роботі
з персоналом (Донецько-Луганське регіональне управління
Державної прикордонної служби України). (141/9)
Мирошникова Маріанна Сергіївна, викладач кафедри
загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін
Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ: «Формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки»
(13.00.04 – теорія і 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 –
Бутенко В. Г., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, професор кафедри загальноправових та
соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет
Одеського державного університету внутрішніх справ). Опоненти: Яворська Г. Х., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки та психології (Міжнародний гуманітарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18
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ний університет); Зелений В. І., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри військової підготовки (Національна
академія внутрішніх справ). (142/9)
Мисик Олеся Станіславівна, викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії: «Формування фахової
компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики» (13.00.04 – теорія і 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 – Машкіна Л. А.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Олійник М. І., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології
дошкільної освіти (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича); Ярославцева М. І., кандидат пед.
наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). (143/9)
Миськова Наталія Миколаївна, викладач кафедри
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Підготовка
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на
сталий розвиток» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарнопедагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45).
Науковий керівник – Гавриш Н. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної
освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти:
Ляпунова В. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького); Орлова О. А., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Житомирської облради). (144/9)
Кожем’якіна Ірина Володимирівна, старший викладач
кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ «Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»: «Розвиток професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя
початкових класів у системі післядипломної освіти» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 55.053.03
у Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська,
87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Семеног О. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української
мови (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Бірюк Л. Я., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти (Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка МОН України); Акімова О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту (КЗ «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської облради). (148/9)
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Бойко Галина Олегівна, асистент кафедри початкової та
дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка: «Формування соціальної мобільності
вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному
університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-32-40). Науковий керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Коломієць А. М., доктор пед. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Вінницький педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського); Зданевич Л. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (192/9)
Любінська Орися Іванівна, асистент кафедри лабораторної медицини ВНКЗ «Львівський інститут медсестринства та
лабораторної медицини імені Андрея Крупинського»: «Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів
з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул.
Клепарівська, 35; тел. (032) 233-32-40). Науковий керівник –
Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
початкової та дошкільної освіти (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Соколова І. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри організації
вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни (Донецький національний медичний університет, м. Лиман); Дудікова Л. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри
іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова). (193/9)
Лещенко Петро Анатолійович, аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка: «Організаційно-педагогічні умови застосування комп’ютерних ігор у навчальному процесі середніх
навчальних закладів США» (13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки). Спецрада Д 44.053.03 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка
МОН України (36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел.
(0532) 56-23-13). Науковий керівник – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
декан природничого факультету (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти:
Сбруєва А. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Авшенюк Н. М., доктор пед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). (201/9)
Денисенко Євген Володимирович., начальник відділення організації заочного та дистанційного навчання навчально-методичного центру Національної академії Національної
гвардії України: «Формування адміністративно-управлінської
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культури майбутніх офіцерів Національної гвардії України в
процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному
приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Кравченко Л. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін (Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Королонека). Опоненти: Торічний О. В., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького);
Швець Д. В., кандидат пед. наук, підполковник поліції, перший проректор (Харківський національний університет внутрішніх справ). (212/9)
Тараненко Крістіна Сергіївна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та здоров’я людини Полтавського
інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая: «Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів філології у процесі вивчення
фахових дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б;
тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Кравченко Л. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін
(Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Королонека). Опоненти: Амеліна С. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Іжко Є. С., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри філології та перекладу (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна). (213/9)
Соловей Леся Віталіївна, викладач Полтавського коледжу
харчових технологій Національного університету харчових
технологій: «Формування ключових компетентностей майбутніх учителів природничих спеціальностей у фаховій підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 22095-85). Науковий керівник – Оніпко В. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики
навчання біології (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Шапран Ю. П.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»); Бирка М. Ф., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою
(Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області). (214/9)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Сидорак Христина Тарасівна, лікар-стоматолог медичного центру стоматологічного профілю «Натюрелле»: «Профілактика ускладнень ендодонтичного лікування кореневих каналів зубів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
26.613.09 у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
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Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник – Павленко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри стоматології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти:
Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Герелюк В. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України). (180/9)
Бекузарова Христина Ігорівна, аспірант кафедри стоматології № 1 Донецького національного медичного університету
МОЗ України, м. Лиман: «Клініко-лабораторне обґрунтування
оптимізації адгезивної техніки відновлення зубів» (14.01.22 –
стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
440-30-56). Науковий керівник – Удод О. А., доктор мед.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків, професор кафедри стоматології № 1
(Донецький національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України);
Каськова Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою
стоматологічних захворювань (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія МОЗ України»). (181/9)
Циганков Максим Анатолійович, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Оптимізація лікування
хворих з переломами ІІ – V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти:
Герцен Г. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
ортопедії та травматології № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Гайович В. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої
кінцівки (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»). (182/9)
Грудинська Тетяна Вікторівна, завідувач патоморфологічної лабораторії ONCOLAB ТОВ «Юліс», м. Запоріжжя: «Фенотипічна гетерогенність первинної пухлини, метастазів та циркулюючих пухлинних клітин у хворих на рак молочної залози»
(14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий
керівник – Ковальов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, професор кафедри онкології та радіології
(Донецький національний медичний університет МОЗ України,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
м. Лиман); Бондаренко І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (184/9)
Харченко Юлія Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу онкохірургії ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»: «Роль факторів
прогнозу в індивідуалізації комбінованого лікування хворих
на поширений рак яєчників» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській академії післядипломної освіти
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057)
711-35-56). Науковий керівник – Міхановський О. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділення онкогінекології
(ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН
України»). Опоненти: Карташов С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкогінекології (Харківська академія післядипломної освіти МОЗ України); Свінціцький В. С.,
доктор мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення
онкогінекології (Національний інститут раку МОЗ України).
(185/9)
Шалагай Сергій Михайлович, молодший науковий співробітник відділення торакальної хірургії і інвазивних методів
діагностики ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Обґрунтування і оцінка ефективності плевректомії у хворих на плеврит
специфічного і неспецифічного ґенезу» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88).
Науковий керівник – Опанасенко М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення торакальної хірургії і інвазивних
методів діагностики (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Сокур П. П., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри торакальної хірургії та пульмонології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Верещако Р. І., доктор мед. наук, завідувач
кафедри онкології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (186/9)
Молнар Ігор Мирославович, лікар-хірург, завідувач
ендоскопічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 3: «Клініко-експериментальне обґрунтування термінів
виконання баріатричних втручань після застосування внутрішньошлункового балона» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник –
Іоффе О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної хірургії № 2 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Лаврик А. С.,
доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу хірургії шлунково-кишкового тракту (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова
НАМН України»); Тодуров І. М., доктор мед. наук, професор,
директор (ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій
НАН України»). (187/9)
Свиридюк Борис Володимирович, лікар-хірург відділення загальної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 8:
«Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного
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холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник –
Саволюк С. І., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри
хірургії та судинної хірургії (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Скиба В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургічних хвороб з курсом анестезіології та реанімації (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Скумс А. В., доктор мед. наук, завідувач
відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України). (188/9)
Ян Сяо, аспірант кафедри хірургії та трансплантології
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Венозний тромбоемболізм
в хірургії органів травного тракту: клініка, діагностика, лікування та профілактика» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник –
Усенко О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії та трансплантології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Черняк В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Петрушенко В. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (189/9)
Кітрі Мохаммед, аспірант кафедри комбустіології та
пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Хірургічне лікування рубцевих деформацій різних локалізацій
з використанням розтягнутих васкуляризованих тканин з
власним кровообігом» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник –
Жернов О. А., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії
(Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Дрюк М. Ф., доктор
мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова» НАМН України); Самойленко Г. Є., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії, ендоскопії
та реконструктивно-відновлювальної хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман).
(191/9)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Навоєва Ірина Леонідівна, викладач-методист диригентсько-хорового відділу Житомирського музичного училища імені В. С. Косенка: «Українська хорова та вокально-ансамблева творчість у контексті стильової неоготики
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
пост-постмодерну» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній музичній академії
імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023,
м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./факс
726-78-76). Науковий керівник – Шевченко Л. М., кандидат
пед. наук, доцент, професор кафедри спеціального фортепіано (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теорії та історії музики (Харківська державна академія культури); Таганов О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри філософії і
культурології (Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова). (19/9)
Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна, концертмейстер
вокально-акторського факультету Краківської музичної академії, Польща: «Соціоісторичні та естетичні характеристики
польської камерно-вокальної творчості Львова (XIX – перша
третина XX 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./факс (0322) 35-84-83, тел.
35-82-68). Науковий керівник – Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики
(Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Міністерства культури України); Ґавронський Роберт, доктор
габілітований, професор, керівник Закладу інструментальної
дидактики (Інститут музики Академії імені Яна Длугоша у
Ченстохові, Польща); Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва (Львівський національний університет імені Івана Франка). (98/9)
АРХІТЕКТУРА
Голубчак Катерина Тарасівна, викладач кафедри архітектурного проектування Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу: «Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької Церкви» (18.00.02 – архітектура
будівель і споруд). Спецрада Д 35.052.11 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – Слєпцов О. С., доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України). Опоненти: Лесик О. В., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Інститут мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України);
Шулдан Л. О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри
архітектурного проектування та інженерії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (32/9)
Климко Зоряна Василівна, асистент кафедри дизайну
та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»: «Архітектура сценографії Є. Лисика»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. Степана Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий
керівник – Проскуряков В. І., доктор архітектури, професор
кафедри дизайну архітектурного середовища (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опонен130

ти: Ремізова О. І., доктор архітектури, професор, професор
кафедри основ архітектури (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України); Прибєга Л. В., кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри
теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури МОН України). (33/9)
Весна Анастасія Вікторівна, аспірант кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Глобальні концепції як фактор
розвитку сучасної архітектури» (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 – Дубинський В. П., доктор архітектури, доцент, професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища (Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України). Опоненти: Товбич В. В., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних
технологій в архітектурі (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України); Трегуб Н. Є., кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну меблів
(Харківська державна академія дизайну та мистецтв МОН
України). (118/9)
Белоусько Артем Юрійович, архітектор ТОВ «Будівельна
компанія Сонячна долина»: «Соціально-економічний фактор в архітектурному формоутворюванні» (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 – Дубинський В. П., доктор архітектури, доцент, 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); Трегуб Н. Є.,
кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну
меблів (Харківська державна академія дизайну та мистецтв
МОН України). (127/9)
Любицький Роман Ігорович, аспірант кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»:
«Формування мережі об’єктів паркування індивідуального
автотранспорту в історично сформованих містах (на прикладі м. Львова)» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація
пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий
керівник – Петришин Г. П., кандидат архітектури, професор,
завідувач кафедри містобудування (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Товбич В. В.,
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України); Абрамюк І. Г.,
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну (Луцький національний технічний університет МОН України). (198/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Лобунько Вероніка Сергіївна, приватний підприємець
(вид діяльності 85.10 – дошкільна освіта): «Самоствердження як психологічний чинник особистісного розвитку дитини
дошкільного віку» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького ДПС України (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка,
46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Сафін О. Д.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). Опоненти: Панок В. Г., доктор психол. наук,
професор, директор (Український НМЦ практичної психології
і соціальної роботи НАПН України); Бондаренко В. В., кандидат психол. наук, консультант-психолог (в/ч К-1410, м. Київ).
(131/9)
Грицина Олег Михайлович, старший викладач кафедри
загальновійськових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Розвиток психологічної стійкості у керівників органів
охорони державного кордону України» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 70.705.02
у Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького ДПС України (29000,
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93).
Науковий керівник – Сціборовський О. А., кандидат психол.
наук, доцент, начальник факультету (декан) підготовки керівних кадрів (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Сафін О. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Мась Н. М., кандидат психол. наук,
начальник кафедри військової психології та політології (Військовий інститут Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). (132/9)
Самойленко Олександр Олександрович, ад’юнкт ад’юнктури Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Формування психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до
ведення бойових дій» (19.00.09 – психологія діяльності в
особливих умовах). Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького ДПС України (29000, м. Хмельницький, вул.
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник –
Матеюк О. А., доктор психол. наук, професор, професор
кафедри психології та морально-психологічного забезпечення (Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Мул С. А.,
доктор психол. наук, заступник директора департаменту охорони державного кордону – начальник оперативного управління (Адміністрація Державної прикордонної служби України); Карпюк Ю. Я., кандидат психол. наук, доцент кафедри
загальної та клінічної психології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (133/9)
Єрьоменко Данило Юрійович, старший офіцер відділення по роботі з персоналом (з кабінетом профпсихологічного
добору) відділу персоналу 1 прикордонного загону Східного
регіонального управління Державної прикордонної служби
України: «Особливості відновлення психологічної стійкості
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прикордонників після бойових зіткнень» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 70.705.02 у
Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького ДПС України (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий
керівник – Олексієнко С. Б., доктор психол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
науково-дослідного відділу (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).
Опоненти: Сафін О. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини); Мась Н. М., кандидат психол.
наук, начальник кафедри військової психології та політології
(Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка). (134/9)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Головка Анатолій Анатолійович, аспірант Національного
інституту стратегічних досліджень: «Громадянське суспільство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в
інформаційній сфері» (21.01.01 – основи національної безпеки держави – політичні науки). Спецрада Д 26.718.03 у Національному інституті стратегічних досліджень (01030, м. Київ,
вул. Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий керівник – Мітряєва С. І., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник, радник при дирекції (Національний інститут
стратегічних досліджень). Опоненти: Зеленько Г. І., доктор
політ. наук, професор, головний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології (Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
НАН України); Біденко Ю. М., кандидат політ. наук, доцент
кафедри політології (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). (34/9)
Левенець Сергій Володимирович, керівник групи з питань
реалізації проекту ТОВ «Постмен-Україна»: «Механізми впливу організованих груп інтересів на політику національної безпеки України» (21.01.01 – основи національної безпеки держави – політичні науки). Спецрада Д 26.718.03 у Національному інституті стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул.
Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий керівник –
Корнієвський О. А., доктор політ. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу розвитку політичної системи
(Національний інститут стратегічних досліджень). Опоненти:
Смола Л. Є., доктор політ. наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Ярош Я. Б., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри політології та державного управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). (35/9)
Крутій Вадим Олександрович, експерт ГО «Інститут
стратегічних комунікацій «Партнерство»: «Трансформація
політичної системи суспільства в умовах гібридної війни»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4;
тел. 279-73-96). Науковий керівник – Смолянюк В. Ф., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та національної безпеки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Стой131

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ко О. М., доктор політ. наук, провідний науковий співробітник
відділу правових проблем політології (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України); Деменко О. Ф.,
кандидат політ. наук, доцент, заступник директора ННІ гуманітарних наук (Університет державної фіскальної служби
України). (95/9)
Тарасюк Володимир Миколайович, аспірант Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в
умовах гібридної війни» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-73-96). Науковий керівник – Кресіна І. О., доктор політ. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, завідувач відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). Опоненти: Співак В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри соціології та суспільних наук (Академія праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України); Гербут І. А., кандидат політ. наук, консультант
політичної партії «Сильна держава». (130/9)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Оріховська Анна Сергіївна, викладач кафедри фізичної
реабілітації Національного університету фізичного виховання
і спорту України: «Побудова програм з фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д
26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання
і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Андрєєва О. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор,
завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз. виховання
та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту);
Дудко М. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (128/9)
Шанковський Андрій Зіновійович, викладач кафедри
фізичного виховання і спорту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Корекція тілобудови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням
стану їх постави» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України
МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044)
287-54-52). Науковий керівник – Випасняк І. П., кандидат наук
з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та
методики фізичної культури і спорту (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Футорний С. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, завідувач кафедри спортивної медицини (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Альошина А. І., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор,
завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). (129/9)
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Дешевий Євген Григорович, реабілітолог оздоровчореабілітаційного центру «Ладинець»: «Фізична реабілітація
осіб з дорсалгіями у грудному відділі хребта в умовах спортивно-оздоровчого комплексу» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті
фізичного виховання і спорту України МОН України (03150,
м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Жарова І. О., доктор наук з фіз. виховання
та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). Опоненти: Фурман Ю. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Афанасьєв С. М., кандидат наук з фіз. виховання
та спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної
роботи (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). (209/9)
Кущенко Олександр Олександрович, комерційний
директор центру комплексної реабілітації інвалідів «Акмеа»:
«Формування побутової активності дітей 4 – 6 років з церебральним паралічем засобами ерготерапії» (24.00.03 –
фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України
МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044)
287-54-52). Науковий керівник – Лазарєва О. Б., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
фізичної реабілітації (Національний університет фізичного
виховання і спорту України). Опоненти: Альошина А. І., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач
кафедри спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Богдановська Н. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Запорізький національний університет). (210/9)
Іванишин Юрій Ігорович, тренер-викладач з футболу ГС
«Академія народного футбольного клубу «Ураган», м. ІваноФранківськ: «Вплив занять екстремальними видами рухової
активності на розвиток координаційних здібностей підлітків»
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52).
Науковий керівник – Ковальчук Л. В., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Томенко О. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка); Арефьєв В. Г., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (211/9)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Олешко Олексій Миколайович, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Управління конфліктами інтересів у професійній
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діяльності державних службовців» (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 – Мартиненко В. М., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри державного управління (Харківській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Шпекторенко І. В., 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); Акімов О. О., кандидат наук з держ. управління, начальник відділу правового забезпечення (Національна
служба посередництва і примирення). (6/9)
Ісаєнко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри
політології і публічного управління та адміністрування Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Європейський вимір державної служби» (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 – Грицяк І. А., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри правознавства (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Липовська Н. А.,
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України); Щегорцова В. М., кандидат наук з держ. управління,
доцент кафедри державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України). (7/9)
Кайда Олексій Петрович, заступник міського голови
Івано-Франківської міськради з питань виконавчих органів
ради: «Інноваційні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Козаков В. М., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних
відносин (Національна академія державного управління при
Президентові України). Опоненти: Куц Ю. О., доктор наук з
держ. управління, професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України);
Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління,
завідувач кафедри публічного адміністрування (ННІ міжнародних відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії
управління персоналом). (31/9)
Власенко Ігор Миколайович, старший викладач кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних відносин
і соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом: «Державне управління ризиками у сфері будівниСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

цтва та експлуатації споруд в процесі децентралізації влади»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д
26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00).
Науковий керівник – Довгань В. І., доктор наук з держ. управління, доцент, головний науковий співробітник науководослідного відділу (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова); Ігнатенко О. П., доктор наук з держ. управління, старший експерт з міжвідомчої співпраці та економічного
розвитку проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект
ПРОМІС). (92/9)
Кропивницький Роман Станіславович, заступник начальника наукового відділу Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту: «Удосконалення механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ
системи МВС України» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Андрієнко М. В., доктор наук з держ. управління, доцент, начальник
НДЦ заходів цивільного захисту (Український НДІ цивільного
захисту). Опоненти: Майстро С. В., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту (Національний університет
цивільного захисту України ДСНС України); Парубчак І. О.,
доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри
публічного управління та адміністрування (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького). (93/9)
Кравченко Тетяна Володимирівна, старший викладач
кафедри публічного управління та землеустрою Класичного
приватного університету: «Формування та реалізація державної політики в сфері управління соціальними ризиками
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612)
63-99-73). Науковий керівник – Огаренко В. М., доктор наук
з держ. управління, професор, ректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Борисенко О. П., доктор наук з
держ. управління, професор, професор кафедри публічного
управління та митного адміністрування (Університет митної
справи та фінансів МОН України); Сидорчук О. Г., кандидат
наук з держ. управління, доцент, докторант (Львівський
регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України).
(105/9)
Недобор Ірина Василівна, завідувач відділу організаційної
та методологічної роботи Офісу Глави Адміністрації Президента України: «Формування та реалізація державної кадрової політики в системі публічного управління» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у
Харківському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел.
(057) 732-30-42). Науковий керівник – Карамишев Д. В., док133
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тор наук з держ. управління, професор, перший заступник
директора (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Воротін В. Є., доктор
наук з держ. управління, професор, начальник відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Дєгтяр А. О., доктор наук з держ.
управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри бізнесу та адміністрування (Харківська
державна академія культури Міністерства культури України).
(233/9)
Лозицька Ірина Олександрівна, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, м. Дніпро: «Теоретикометодологічні засади імплементації зарубіжного досвіду
реформування державного управління» (25.00.01 – теорія
та історія державного управління). Сецрада 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 – Баштанник В. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції (Дніпропетровський
регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Лахижа М. І., доктор наук з держ. управління, професор, перший заступник директора (Регіональний
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
в Полтавській області, м. Полтава); Аршава І. О., кандидат
наук з держ. управління, приватний нотаріус, м. Дніпро.
(236/9)
Нахкур Тоомас Феліксович, старший викладач кафедри
публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом: «Роль держави в управлінні ризиками
при інвестуванні будівництва в Україні: політико-управлінські аспекти в контексті механізмів державного управління»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д
26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00).
Науковий керівник – Непомнящий О. М., доктор держ. управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом).
Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор держ. управління, доцент,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Олійник Н. І., доктор держ. управління,
доцент, завідувач кафедри економічної політики та врядування (Національна академія державного управління при Президентові України). (244/9)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Пестрецова Ольга Олександрівна, молодший науковий
співробітник Аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського: «Інформаційно-правове обслуговування в діяльності бібліотеки як соціально-комунікаційного
центру» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039,
м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Іванова Н. Г., кандидат істор. наук, завідувач
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аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної
бібліотеки (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Опоненти: Кобєлєв О. М., доктор наук із соц.
комунікацій, професор кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи (Харківська державна академія культури);
Каліберда Н. Ю., кандидат істор. наук, директор бібліотеки
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського). (9/9)
Коновал Людмила Володимирівна, науковий співробітник відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
«Інформаційні потреби користувачів наукових бібліотек:
стан і перспективи розвитку в умовах електронної комунікації» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039,
м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04).
Науковий керівник – Коваль Т. М., кандидат істор. наук, завідувач відділу комплексного бібліотечного обслуговування
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Опоненти: Давидова І. О., доктор наук із соц. комунікацій,
професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи (Харківська державна академія культури); Каліберда Н. Ю., кандидат істор. наук, директор бібліотеки (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського). (10/9)
Перенесієнко Ігор Петрович, молодший науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій
Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій»
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039,
м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-36-24). Науковий керівник – Лобузіна К. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту
інформаційних технологій (Національна бібліотеки України
імені В. І. Вернадського). Опоненти: Воскобойнікова-Гузєва О. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства
та інформології (Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка); Мар’їна О. Ю., кандидат
наук із соц. комунікацій, викладач кафедри інформаційної,
бібліотечної та архівної справи (Харківська державна академія культури). (11/9)
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Питюк Олеся Юріївна, аспірант кафедри теоретичної
фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Теорія
спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними
процесами у 3d та низькорозмірних структурах» (01.04.02 –
теоретична фізика). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 58-47-11). Науковий керівник – Ткач М. В., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики
та комп’ютерного моделювання (Чернівецький національний
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Ткачук В. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Григорчук М. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теорії квантових процесів у наносистемах (Інститут
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України).
(247/9)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Мунесан Мохаммад Ібрагім, здобувач Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова:
«Засоби підвищення морехідних та експлуатаційних якостей
підводних човнів» (05.08.03 – конструювання та будування
суден). Спецрада Д 38.060.02 у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України
(54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9; тел. (0512)
70-91-05) Науковий керівник – Король Ю. М., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри конструкції та механіки судна
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Нестерук І. Г., доктор
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Інститут гідромеханіки НАН України); Демидюк О. В., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри теорії та проектування корабля
імені професора Ю. Л. Воробйова (Одеський національний
морський університет). (246/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Нижник Олег Вікторович, аспірант кафедри обліку, аудиту
та оподаткування Хмельницького національного університету МОН України: «Формування та підвищення конкурентного
потенціалу в системі ризик-менеджменту промислових підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05
у Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Войнаренко М. П., доктор екон. наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи
(Хмельницький національний університет). Опоненти: Отенко І. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця);
Зайцева О. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту та маркетингу (Херсонський національний технічний університет). (237/9)
Дарушин Олександр Володимирович, директор TOB «ССТ
Групп»: «Удосконалення механізмів організації й управління
інвестиційно-будівельною сферою регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада
Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел.
(048) 725-32-84). Науковий керівник – Захаченко О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та
маркетингу (Одеська державна академія будівництва та архітектури). Опоненти: Стеценко С. П., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри економіки будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України);
Павлов К. В., кандидат екон. наук, доцент, докторант (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). (241/9)
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Дьяченко Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії
харчових технологій: «Управління конкурентною стратегією
м’ясопереробних підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул.
Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник –
Седікова І. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту (Одеська національна академія харчових технологій). Опоненти: Орел В. М., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри організації виробництва, бізнесу та
менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН
України); Митяй О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри публічного управління та адміністрування (Уманський національний університет садівництва МОН України).
(242/9)
Повержук Уляна-Юлія Миколаївна, головний спеціаліст
відділу контролю та фінансів капітальних вкладень бюджетного управління департаменту фінансів облдержадміністрації, м. Чернівці: «Формування та розвиток фінансово-економічного потенціалу підприємств в сучасних умовах господарювання» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05
в Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 72532-84). Науковий керівник – Зибарева О. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та
фінансів (Херсонський державний аграрний університет МОН
України); Руммо В. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри
економічної теорії та фінансово-економічної безпеки (Одеська національна академія харчових технологій МОН України).
(243/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Білоус Зінаїда Василівна, викладач кафедри господарського та адміністративного права, факультету соціології і права Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Правове регулювання нагляду і контролю за додержанням
законодавства про працю в Україні та країнах Європейського
Союзу» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному
інституті МВС України (50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел. (0564) 257-45-58). Науковий керівник – Колєснік Т. В., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільно-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Щербина В. І., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права
та права соціального забезпечення (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Костюченко О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та
процесу (Університет державної фіскальної служби України).
(42/9)
Богатчук Дар’я Петрівна, головний спеціаліст відділу
міжнародного співробітництва секретаріату Вищої ради пра135

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
восуддя: «Принцип добросовісного виконання міжнародних
зобов’язань» (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,
235-96-05). Науковий керівник – Дмитрієв А. І., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної
інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України).
Опоненти: Денисов В. Н., доктор юрид.наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України); Шелудченкова А. С., кандидат юрид. наук, доцент кафедри міжнародного
права та порівняльного правознавства (Київський міжнародний університет). (232/9)
Вінницький Олександр Олександрович, старший викладач кафедри соціальних теорій Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: «Адміністративно-правовий статус громадських рад при органах виконавчої влади»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;
тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Свиридюк Н. П.,
доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності
(Державний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права і процесу (Національна
академія внутрішніх справ); Запотоцька О. В., кандидат юрид.
наук, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний
торговельно-економічний університет). (234/9)
Вернигора Віталій Вікторович, директор ТОВ «Укрохоронхолдинг»: «Адміністративно-правове забезпечення службової
дисципліни та законності у військових формуваннях України
під час особливого періоду» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Гуржій Т. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний
університет). Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук,
професор, проректор з навчальної та наукової роботи (Університет сучасних знань); Веселов М. Ю., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Криворізький факультет Національного університету
«Одеська юридична академія»). (235/9)
Владимиренко Ігор Вячеславович, суддя Господарського суду Дніпропетровської області: «Адміністративне провадження як засіб забезпечення пріоритетності інституту
прав та свобод людини» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
26.142.02 у ПрАТ Міжрегіональна академія управління персоналом МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. 490-95-00). Науковий керівник – Беззубов Д. О., доктор
юрид. наук, професор кафедри господарського, повітряного
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та космічного права (Національний авіаційний університет).
Опоненти: Смокович М. І., доктор юрид. наук, голова Касаційного адміністративного суду (Верховний Суд України); Голобородько Д. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). (248/9)
Погарченко Тетяна Віталіївна, асистент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Київського національного торговельно-економічного університету: «Кримінологічна характеристика та запобігання
злочинам, пов’язаних із порушенням державних соціальних
стандартів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН України
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Дорохіна Ю. А., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри управління безпекою, правоохоронної
та антикорупційної діяльності (ННІ права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом). Опоненти: Осадчий В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правосуддя (Інститут управління,
технологій і права Державного університету інфраструктури
та технологій); Однолько І. В., кандидат юрид. наук, доцент,
головний науковий співробітник відділу організації наукової
роботи (Національна академія прокуратури України). (249/9)
Д’ячков Дмитро Сергійович, прокурор Одеської місцевої
прокуратури № 3: «Принципи організації та діяльності прокуратури України в умовах реформування» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 41.086.01 у
Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел.
(048) 719-87-63). Науковий керівник – Бакаянова Н. М.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри організації
судових, правоохоронних органів та адвокатури (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти:
Руденко М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правосуддя (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна); Прилуцький С. В., доктор юрид. наук, доцент,
доцент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (250/9)
Церковник Степан Іванович, в. о. старшого наукового співробітника відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ: «Становлення та функціонування
українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій
Східної Галичини в другій половині XIX – першій половині XX століття: історико-правовий вимір» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19
у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий
керівник – Забзалюк Д. Є., кандидат істор. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права (Львівський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Гарасимів Т. З., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»); Миронюк О. І., кандидат юрид. наук, асистент кафедри філософії та теорії
права (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (251/9)
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