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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Скороходов Дмитро Сергійович, менеджер у фізичної
особи-підприємця Федоренко Інни Володимирівни: «Оптимальне відновлення операторів та функціоналів і суміжні
екстремальні задачі теорії наближення» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3;
тел. 234-51-50). Опоненти: Вакарчук С. Б., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» МОН
України); Сердюк А. С., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теорії функцій (Інститут математики НАН України);
Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України). (85/12)

України (01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б; тел.
(044) 486-32-38). Науковий консультант – Іванік М. М.,
доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти: Іщенко І. І.,
доктор геол. наук, головний науковий співробітник відділу надрокористування та геологоекономічних оцінок
відділення геології нафти і газу Центру нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень (ДП «Науканафтогаз»
НАК «Нафтогаз України»); Рилова Т. Б., доктор геол.-мін.
наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії геодинаміки і палеогеографії (Інститут природокористування НАН Білорусі); Огар В. В., доктор геол. наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (53/12)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Салдан Іван Володимирович, старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Механізм
реакцій розкладу нанокомпозитів на основі борогідридів
магнію та літію» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д
35.051.10 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79005, м. Львів, вул. Кирила і
Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Науковий консультант –
Решетняк О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри фізичної та колоїдної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України).
Опоненти: Колотілов С. В., доктор хім. наук, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського НАН України); Іщенко О. В.,
доктор хім. наук, професор, професор кафедри фізичної
хімії (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України); Опейда Й. О., доктор хім. наук,
професор, головний науковий співробітник відділення
фізико-хімїї горючих копалин (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України).
(129/12)

Радковець Наталія Ярославівна, старший науковий
співробітник відділу седиментології провінцій горючих
копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН
України: «Еволюція осадових товщ південно-західного
схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв’язку з їх потенційною
нафтогазоносністю» (04.00.17 – геологія нафти і газу).
Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН
України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044)
486-94-46). Науковий консультант – Павлюк М. І., доктор
геол.-мін. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України). Опоненти: Крупський Ю. З., доктор геол. наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України); Куровець С. С., доктор
геол. наук, доцент, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); Кутас Р. І.,
доктор геол.-мін. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу геотермії та сучасної геодинаміки (Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України).
(169/12)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Шевчук Олена Андріївна, старший науковий співробітник відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України:
«Мікрофосилії та біостратиграфія середньої юри-крейди України» (04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія).
Спецрада Д 26.162.01 в Інституті геологічних наук НАН

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Жартовський Сергій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу протипожежних заходів науководослідного центру технічного регулювання Українського
НДІ цивільного захисту ДСНС України: «Розвиток наукових основ протипожежного захисту об’єктів з пожежним
навантаженням із целюлозовмісних матеріалів водними
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вогнебіозахисними речовинами» (21.06.02 – пожежна
безпека). Спецрада Д 64.707.01 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69).
Науковий консультант – Чумаченко С. М., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
«Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля» (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»). Опоненти: Бєліков А. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва й архітектури); Кірєєв О. О., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології
(Національний університет цивільного захисту України);
Болібрух Б. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри
цивільної безпеки (Національний університет «Львівська
політехніка»). (6/12)
Смоланов Сергій Миколайович, начальник Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості Міненерговугілля
України: «Розвиток наукових основ ліквідації складних
підземних пожеж у вугільних шахтах методами вентиляційного впливу» (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
консультант – Булат А. Ф., доктор тех. наук, професор,
академік НАН України, директор (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); Лапшин О. О., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України); Чеберячко С. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри аерології та охорони праці
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). (25/12)
Шевченко Роман Іванович, начальник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки Науково-дослідного центру Національного
університету цивільного захисту України: «Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій
медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів» (21.02.03 – цивільний захист). Спецрада
Д 64.707.04 у Національному університеті цивільного
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 704-18-02). Науковий консультант – Поспєлов Б. Б., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем
цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки
Науково-дослідного центру (Національний університет
цивільного захисту України). Опоненти: Азаренко О. В.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій (Національний
авіаційний університет); Коротенко Г. М., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри геоінформаційних систем (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Чумаченко С. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу «Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля» (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).
(67/12)
Коробко Оксана Олександрівна, доцент кафедри
архітектурних конструкцій Одеської державної академії
будівництва та архітектури: «Формування взаємозалежних різномасштабних структур будівельних композитів»
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д
41.085.01 в Одеській державній академії будівництва та
архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий консультант – Вировой В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
виробництва будівельних виробів та конструкцій (Одеська
державна академія будівництва та архітектури). Опоненти:
Саницький М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри будівельного виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»); Нетеса М. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри будівельного виробництва та геодезії (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна); Плугін Д. А., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та
споруд (Український державний університет залізничного
транспорту). (71/12)
Григоровський Петро Євгенович, перший заступник
директора ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В. С. Балицького»: «Методологічні
основи формування організаційно-технологічних рішень
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель і споруд» (05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва). Спецрада
Д 64.056.01 у Харківському національному університеті
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків,
вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий консультант – Шумаков І. В., доктор тех. наук, професор, доцент,
завідувач кафедри технології будівельного виробництва
(Харківський національний університет будівництва та
архітектури). Опоненти: Тугай О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом (Київський національний університет будівництва
і архітектури); Менейлюк О. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології будівельного виробництва
(Одеська державна академія будівництва та архітектури);
Заяць Є. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
планування і організації виробництва (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
(89/12)
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Фесенко Тетяна Григорівна, в. о. завідувача кафедри
будівництва та архітектури Луганського національного
аграрного університету, м. Харків: «Методологія ґендерно-орієнтованого управління проектами та програмами»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному морському
університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 732-17-35). Науковий консультант –
Шахов А. В., доктор тех. наук, професор, проректор з
навчально-організаційної роботи (Одеський національний
морський університет МОН України). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
управління проектами (Київський національний університет будівництва та архітектури МОН України); Колеснікова К. В., доктор тех. наук, професор, ректор (Приватний
заклад вищої освіти «Одеський технологічний університет «ШАГ» МОН України); Чернов С. К., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри управління проектами (Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова МОН України). (103/12)
Гуцол Тарас Дмитрович, доцент кафедри енергетики
та електротехнічних систем в АПК, проректор з науковопедагогічної і виховної роботи Подільського державного
аграрно-технічного університету: «Електромагнітні методи
та радіометричні системи дистанційної діагностики стану
тварин» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спецрада Д 64.832.01 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства
імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Піротті Є. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерної математики та аналізу даних (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний
університет радіоелектроніки); Павлов С. В., доктор тех.
наук, професор кафедри біомедичної інженерії, проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний
університет). (108/12)
Тітова Наталія Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету: «Електромагнітна інформаційна технологія підвищення репродуктивної здатності осетрових
при їх промисловому відтворенні» (05.11.17 – біологічні
та медичні прилади і системи). Спецрада Д 64.832.01 у
Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-3888). Опоненти: Косуліна Н. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри біомедичної інженерії та теоретичної
електротехніки (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний
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університет радіоелектроніки); Філатова Г. Є., доктор тех.
наук, доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (110/12)
Волк Максим Олександрович, доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України:
«Моделі, методи та інформаційна технологія управління
розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних
комп’ютерних системах» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166,
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 70-21-016). Науковий консультант – Рубан І. В., доктор тех. наук, професор,
проректор з науково-методичної роботи (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України).
Опоненти: Гамаюн І. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних
технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України); Барабаш О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
вищої математики (Державний університет телекомунікацій МОН України). (141/12)
Яровий Сергій Миколайович, професор кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Надійність
металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих
веж» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 08.085.02 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України
(49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562)
46-44-51). Науковий консультант – Фурсов В. В., доктор
тех. наук, професор. Опоненти: Семко О. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри архітектури і міського будівництва (Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Бліхарський З. Я., доктор тех. наук, професор, директор
(Інститут будівництва та інженерії довкілля Національного
університету «Львівська політехніка» МОН України); Барабаш М. С., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
комп’ютерних технологій будівництва (Національний авіаційний університет МОН України). (144/12)
Марущак Уляна Дмитрівна, докторант кафедри
будівельного виробництва Національного університету
«Львівська політехніка»: «Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні
бетони на їх основі» (05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби). Спецрада Д 35.052.17 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-50). Науковий консультант – Саницький М. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри будівельного виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Рунова Р. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
технології будівельних конструкцій і виробів (Київський національний університет будівництва і архітектури); Толмачов С. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
Мішутін А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг і аеродромів (Одеська державна
академія будівництва та архітектури). (150/12)
Корж Роман Орестович, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка»: «Формування та ідентифікація інформаційного
образу закладу вищої освіти у соціальних середовищах
Інтернету» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України. (03680, м. Київ37, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07).
Науковий консультант – Пелещишин А. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА»
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Цюцюра С. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України);
Литвиненко О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютеризованих систем управління (Національний авіаційний університет МОН України). (154/12)
Томашевський Роман Сергійович, директор ННІ енергетики, електроніки та електромеханіки Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Підвищення достовірності контролю та діагностики
біологічних об’єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спецрада Д 64.050.17 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-66-56). Науковий консультант – Щапов П. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислової і біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Злепко С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Вінницький національний технічний університет); Тимчик Г. С., доктор
тех. наук, професор, декан приладобудівного факультету
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); КунденСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інтегрованих електротехнологій та процесів (Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). (159/12)
Демків Любомир Ігорович, докторант кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних
систем Національного університету «Львівська політехніка»: «Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних
систем» (05.13.03 – системи та процеси керування). Спецрада Д 35.052.18 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-30-60). Наукові консультанти:
Лозинський А. О., доктор тех. наук, професор, директор
Інституту енергетики та систем керування (Національний університет «Львівська політехніка»); Ванцевіч В. В.
(Vladimir V. Vantsevich), доктор тех. наук, професор,
директор машинобудівної і робототехнічної лабораторії
(Університет Алабами в Бірмінгемі, США). Опоненти: Горбійчук М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу); Паламар М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
приладів і контрольно-вимірювальних систем (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя); Блінцов О. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова). (160/12)
Сивак Роман Іванович, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету: «Розвиток наукових основ
механіки немонотонного пластичного деформування та
удосконалення технологічних процесів обробки металів
тиском» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском).
Спецрада Д 05.052.03 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця,
Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий
консультант – Огородніков В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної
механіки (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Тітов В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри механіки пластичності матеріалів та
ресурсозберігаючих процесів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Бейгельзімер Я. Ю., доктор тех.
наук, професор, головний науковий співробітник (Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН
України, м. Київ); Кухар В. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). (162/12)
Семенов Андрій Олександрович, професор кафедри
радіотехніки Вінницького національного технічного університету: «Методи і пристрої генерування та формування
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сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем» (05.12.13 – радіотехнічні пристрої
та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-27-43). Науковий консультант – Осадчук О. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки (Вінницький національний технічний університет МОН України). Опоненти: Бондарєв А. П., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Дружинін В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри радіоприймання та оброблення
сигналів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Політанський Л. Ф., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України). (186/12)
Рябчій Владислав Валерійович, завідувач кафедри
геодезії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України: «Методологія геодезичноінформаційного забезпечення землеустрою та кадастру в
Україні» (05.24.04 – кадастр і моніторинг земель). Спецрада
Д 35.052.12 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант – Тревого І. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри геодезії
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Войтенко С. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерної геодезії (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України); Кохан С. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі (Національний університе біоресурсів і природокористування України; Джунь Й. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри математичного моделювання (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука МОН України). (244/12)
Міхаль Олександр Олексійович, старший науковий
співробітник відділу електричних і магнітних вимірювань
Інституту електродинаміки НАН України: «Розвиток теорії
і практична реалізація імітансних методів перетворення
для еталонних термо- та кондуктометричних вимірювань»
(05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних
та магнітних величин). Спецрада Д 26.187.02 в Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). Науковий консультант – Сурду М. М., доктор тех. наук, професор, лауреат
Державної премії СРСР. Опоненти: Туз Ю. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Величко О. М., доктор тех. наук, про72

фесор, директор (Науково-виробничий інститут вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності
засобів вимірювальної техніки); Шидловська Н. А., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу теоретичної
електротехніки (Інститут електродинаміки НАН України).
(279/12)
Скулиш Марія Анатоліївна, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Моделі та методи керування обслуговуванням гібридних сервісів в телекомунікаційному середовищі
з використанням хмарних ресурсів» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 26.002.14 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 20482-62). Науковий консультант – Глоба Л. С., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри телекомунікації (Національний університет «Львівська політехніка»); Кучук Г. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);
Ложковський А. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комутаційних систем (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова). (315/12)
Чернишев Денис Олегович, перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури: «Науково-методологічний інструментарій організації
будівництва на засадах біосферосумісності» (05.23.08 –
технологія та організація промислового та цивільного
будівництва). Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а;
тел. (0562) 46-44-51). Науковий консультант – Заяць Є. І.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри планування
і організації виробництва (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»). Опоненти:
Гончаренко Д. Ф., доктор тех. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи, професор кафедри технології будівельного виробництва (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України);
Менейлюк О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології будівельного виробництва (Одеська
державна академія будівництва та архітектури МОН України); Доненко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри будівельного виробництва та управління проектами (Запорізький національний технічний університет
МОН України). (378/12)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Кулібаба Роман Олександрович, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних
досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН
України: «Теоретичне обґрунтування та практична реалізація маркер-асоційованої селекції українських локальних
порід курей» (03.00.15 – генетика). Спецрада Д 27.355.01
в Інституті розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України (08321, Київська обл., с. Чубинське, вул.
Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Опоненти: Копилов К. В.,
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії генетики (Інститут розведення і генетики
тварин імені М. В. Зубця НААН України); Тарасюк С. І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень
(Інститут рибного господарства НААН України); Костенко С. О., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри
генетики, розведення та біотехнології тварин (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (317/12)
Ткачова Ірина Володимирівна, провідний науковий
співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень
у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН України: «Система селекційного удосконалення
заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду» (06.02.01 – розведення та селекція тварин). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розведення і генетики тварин
імені М. В. Зубця НААН України (08321, Київська область,
с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Опоненти: Хохлов А. М., доктор с.-г. наук, професор, академік
НААН України, завідувач кафедри генетики, розведення
та селекційних технологій (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України); Гончаренко І. В., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України);
Хмельничий Л. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри розведення та селекції тварин (Сумський національний аграрний університет МОН України). (318/12)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Герасимов Тимофій Юрійович, асистент кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного
технічного університету: «Повсякденне життя міського
населення Правобережної України в роки Першої світової
війни (1914 – лютий 1917 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка МОН України,
історичний факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий консультант – Романюк І. М., доктор істор. наук, професор
кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Добржанський О. В., доктор істор.
наук, декан факультету історії, політології та міжнародних
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

відносин (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Жванко Л. М., професор кафедри історії і культурології (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова); Коляда І. А.,
професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і ґендерної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (257/12)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Сімків Лілія Євгенівна, завідувач кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу: «Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного
зростання» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий консультант – Шульц С. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України»). Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук,
професор, заслужений економіст України, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут
економіко-правових досліджень НАН України); Гонта О. І.,
доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки
(Чернігівський національний технологічний університет);
Лагодієнко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу підприємництва і торгівлі (Одеська
національна академія харчових технологій). (229/12)
Сержанов Віталій Вікторович, доцент кафедри фінансів і банківської справи, декан економічного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Державна інвестиційна політика національної економіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15;
тел. (044) 242-24-64). Науковий консультант – Єрохін С. А.,
доктор екон. наук, професор, ректор (ВНЗ «Національна
академія управління»). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор
екон. наук, професор, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»); Филюк Г. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Корнєєв М. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму (Університет митної справи та
фінансів). (232/12)
Самойлик Юлія Василівна, доцент кафедри економіки
підприємства Полтавської державної аграрної академії:
«Розвиток аґропродовольчого ринку в умовах глобалізації
економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській
державній аграрній академії МОН України (36003, м. Пол73

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
тава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-27-64). Науковий
консультант – Макаренко П. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Полтавська державна аграрна академія МОН України). Опоненти:
Кваша С. М., доктор екон. наук, професор, проректор з
навчальної і виховної роботи (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України);
Мармуль Л. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки (Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України); Шпикуляк О. Г., доктор екон. наук, професор, учений
секретар (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). (269/12)
Зеленко Олена Олександрівна, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Вдосконалення системи регіональних економічних відносин на засадах
соціального діалогу» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Бузько І. Р., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки і туризму (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля). Опоненти: Коломицева О. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і
маркетингу (Черкаський державний технологічний університет); Бойченко Е. Б., доктор екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки, підприємництва та природничих наук
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського); Прямухіна Н. В., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту та економічної безпеки (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (296/12)
Стаканов Роман Дмитрович, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах
формування глобального ринку праці» (08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Шнирков О. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пирожков С. І.,
доктор екон. наук, професор, академік НАН України, віцепрезидент НАН України; Бураковськкий І. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної теорії
(Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент,
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професор кафедри економіки та управління національним
господарством (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара МОН України). (361/12)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Кириченко Микола Олексійович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Ідеологія
інформаційного суспільства як чинник сталого розвитку
сучасної України» (09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
234-11-08). Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Попович М. Д., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри історії, філософії та
права (Подільський державний аграрно-технічний університет); Поліщук О. С., доктор філософ. наук, доцент, декан
факультету мистецтв (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (354/12)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Гутник Віталій Володимирович, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 64.086.03 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий консультант – Буроменський М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, професор кафедри міжнародного права Інституту
міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Баймуратов М. О.,
доктор юрид. наук, професор, головний науковий консультант відділу європейського права та міжнародної
інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України); Сироїд Т. Л., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного та європейського права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Київець О. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри міжнародного та європейського права (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). (26/12)
Литвин Наталія Анатоліївна, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України: «Адміністративно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України»
(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 – Мацелик Т. О., доктор
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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юрид. наук, доцент, завідувач кафедри фінансового права
(Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Проценко Т. О., доктор юрид. наук, професор, перший заступник директора (Державний науково-дослідний
інститут МВС України); Приймаченко Д. В., доктор юрид.
наук, професор, проректор з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів МОН України); Швець М. Я.,
доктор екон. наук, професор, член-кореспондента НАПН
України, головний консультант (Інститут законодавства
Верховної Ради України). (133/12)
Зливко Станіслав Володимирович, доцент кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії державної пенітенціарної служби: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності
керівників органів і установ виконання покарань в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 27.855.02
в Університеті державної фіскальної служби України
ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська,
31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий консультант – Гречанюк С. К., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Боднарчук О. Г., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри господарського права
та процесу (Університет державної фіскальної служби
України); Пузирний В. Ф., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри трудового права, адміністративного
права та процесу (ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету);
Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, доцент, проректор з
навчальної роботи (Національна академія прокуратури
України). (207/12)
Запотоцька Олена Василівна, старший викладач
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету: «Публічне адміністрування у сфері
безпечності та якості харчової продукції» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС
України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056)
370-98-00). Науковий консультант – Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор, проректор з навчальної та
наукової роботи (Університет сучасних знань). Опоненти:
Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та історії права Юридичного інституту
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Безпалова О. І., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх справ); Сербин Р. А., доктор юрид. наук,
професор, проректор (Національна академія внутрішніх
справ). (254/12)
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Бабаскін Юрій Анатолійович, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Кредитні відносини в цивільному праві
України» (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 консультант – Пархоменко Н. М.,
доктор юрид. наук, професор, вчений секретар (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор,
заступник директора (Державна організація «Національний
офіс інтелектуальної власності»); Безклубий І. А., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Юркевич Ю. М., доктор юрид. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін факультету
№ 6 (Львівський державний університет внутрішніх справ).
(302/12)
Сімутіна Яна Володимирівна, старший науковий
співробітник відділу проблем цивільного, трудового та
підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Юридичні факти в
механізмі правового регулювання трудових відносин»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). 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 – Хуторян Н. М., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем
цивільного, трудового та підприємницького права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
Опоненти: Андріїв В. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри трудового права та права соціального
забезпечення (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Вишновецька С. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного
права і процесу (Національний авіаційний університет МОН
України); Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри трудового та господарського права
(Харківський національний університет внутрішніх справ).
(308/12)
Запотоцький Андрій Петрович, проректор Національної
академії внутрішніх справ: «Теоретичні основи та практика
розслідування злочинів у сфері будівництва» (12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д
26.001.05 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Чернявський С. С., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, проректор (На75
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ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Шепітько В. Ю., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Тіщенко В. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, завідувач кафедри криміналістики (Національний університет «Одеська юридична академія»); Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (343/12)
Ярмол Лілія Володимирівна, доцент кафедри теорії та
філософії права ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Свобода вираження
поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)» (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 консультант – Сливка С. С., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії та
філософії права ННІ права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Бисага Ю. М.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (Ужгородський національний університет); Зозуля Є. В., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри загальноправових
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг); Турчак О. В., доктор юрид. наук, доцент,
начальник НДЛ військово-історичних досліджень (Науковий центр сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). (344/12)
Легенький Микола Іванович, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Адміністративно-правові засади формування та
реалізації державної політики у сфері освіти» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Левченко К. Б., доктор юрид. наук, професор, Урядова уповноважена з питань
ґендерної політики Кабінету Міністрів України; Курко М. Н.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
ректор (Міжрегіональна академія управління персоналом);
Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри адміністративного та
фінансового права (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). (374/12)
76

Кулько Андрій Вадимович, докторант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Міжнародно-правове регулювання використання та охорони
транскордонних прісних вод» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-51-55). Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції НДІ фіскальної політики (Університет державної фіскальної служби України);
Шемякін О. М., доктор юрид. наук, професор, перший
проректор (Національний університет «Одеська морська
академія»). (377/12)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Блажко Олег Анатолійович, завідувач кафедри хімії
та методики навчання хімії Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх
учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – хімія). Спецрада Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України (04053 м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 5-д; тел. (044) 481-37-13). Науковий консультант – Ярошенко О. Г., доктор пед. наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції
вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН України).
Опоненти: Лукашова Н. І., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри хімії та фармації (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України); Чайченко Н. Н., доктор пед. наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії (Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); Староста В. І., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України). (46/12)
Ляшкевич Антоніна Іванівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії:
«Теорія і практика морської освіти півдня України (30-ті роки
XIX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02).
Науковий консультант – Кузьменко В. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту
освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської облради). Опоненти: Герганов Л. Д., доктор
пед. наук, доцент, заступник начальника відокремленого підрозділу «Учбовий центр» (ПАТ «Українське ДунайСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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ське пароплавство»); Терентьєва Н. О., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри педагогіки, психології та
методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Шмалєй С. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
(47/12)
Щербина Олександр Андрійович, доцент кафедри
інформаційних технологій Київського національного
університету будівництва і архітектури МОН України:
«Комп’ютерно орієнтоване середовище проектування
електронних освітніх ресурсів для відкритих університетських систем підвищення кваліфікації викладачів»
(13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий
консультант – Коваль Т. І., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри методики викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). Опоненти: Морзе Н. В., доктор пед. наук, професор, проректор
з інформатизації навчально-наукової та адміністративної
діяльності (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Глазунова О. Г., доктор пед. наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій (Національний університет
біоресурсів і природокористування України); Клочко О. В.,
доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри математики та
інформатики (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (97/12)
Сідоров Вадим Ігоревич, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Система кроскультурної підготовки
майбутніх фахівців галузі туризму» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у
Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.
(0382) 72-87-04). Науковий консультант – Куліш С. М.,
доктор пед. наук, професор кафедри українознавства
філософського факультету, начальник служби управління персоналом (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Гриньова М. В., доктор
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка);
Лозовецька В. Т., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Біда О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
та психології (Закарпатський угорський інститут імені
Ференца Ракоці II). (140/12)
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Андрєєв Андрій Миколайович, доцент кафедри загальної математики Запорізького національного університету:
«Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього
вчителя фізики до організації інноваційної діяльності
учнів у навчальному процесі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті МОН України (69063,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-7500). Науковий консультант – Іваницький О. І., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри загальної математики
(Запорізький національний університет). Опоненти: Лісіна Л. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки (Бердянський державний педагогічний університет); Подопригора Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього
навчання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Кух А. М.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри методики
викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої
галузі (Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка). (210/12)
Журба Катерина Олександрівна, провідний науковий
співробітник лабораторії громадянського та морального
виховання Інституту проблем виховання НАПН України:
«Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи»
(13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д
26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 44060-90). Науковий консультант – Бех І. Д., доктор психол.
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
директор (Інститут проблем виховання НАПН України).
Опоненти: Хоружа Л. Л., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Солодка А. К., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри германських мов
та перекладу (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського); Сойчук Р. Л., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри теорії і методики виховання (Рівненський державний гуманітарний університет).
(263/12)
Данченко Ірина Олексіївна, доцент кафедри ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка: «Теоретичні і методичні засади формування
соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних
закладів» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)
440-60-90). Науковий консультант – Тюріна В. О., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри соціології та психології (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Радул В. В., доктор пед. наук, професор,
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завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Сопівник І. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (Національний
університет біоресурсів та природокористування України);
Ягодникова В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри суспільно-гуманітарної освіти (КЗВО «Одеська
академія неперервної освіти» Одеської облради). (264/12)
Пєхота Беата Анна, старший викладач кафедри соціальної та ресоціалізаційної педагогіки Жешувського університету, Польща: «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей у Польщі»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01 в
Інституті проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий
консультант – Бех І. Д., доктор психол. наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України, директор (Інститут
проблем виховання НАПН України). Опоненти: Сейко Н. А.,
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної роботи (Житомирський державний університет
імені Івана Франка); Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Старобільськ); Поліщук В. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної
роботи (Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (265/12)
Вакалюк Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського
державного університету імені Івана Франка: «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці
бакалаврів інформатики» (13.00.10 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01
в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського,
9; тел. (044) 453-90-51). Науковий консультант – Спірін О. М., доктор пед. наук, професор, директор (ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»). Опоненти: Осадчий В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
інформатики і кібернетики (Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Панченко Л. Ф., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри соціології (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Яшанов С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (267/12)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Бурлука Володимир Володимирович, заступник
начальника кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії Міноборони України: «Хірургічне
лікування постраждалих з нестабільними пошкодженнями
таза при політравмі» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий консультант – Анкін М. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри ортопедії та травматології № 2 (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Калашніков А. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»); Істомін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України); Сулима В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України). (37/12)
Величко Людмила Миколаївна, завідувач лабораторії
клінічної імунології ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної
терапії імені В. П. Філатова НАМН України»: «Імунопатогенетичні механізми прогресування пухлинного процесу при
увеальній меланомі та їх корекція в процесі органозберігаючого лікування» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада
Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса,
Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий консультант – Малецький А. П., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, керівник відділу офтальмоонкології (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
імені В. П. Фівлатова НАМН України»). Опоненти: Могілевський С. Ю., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри офтальмології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Недзвецька О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Панченко М. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (51/12)
Лазирський Вячеслав Олексійович, асистент кафедри
хірургії № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Клініко-експериментальне обґрунтування вибору реконструктивно-відновних операцій після
комбінованої гастректомії» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
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Д 64.600.01 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. (057) 707-73-80). Науковий консультант – Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національний інститут хірургії
і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»);
Березницький Я. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 1 (Дніпропетровська медична академія
МОЗ України); Кондратенко П. Г., доктор мед. наук, професор, ректор, професор кафедри хірургії, ендоскопії і
реконструктивно-відновної хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Краматорськ).
(52/12)
Василовський Віталій Вадимович, завідувач відділення
нейроінфекції та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»: «Прогредієнтні типи перебігу розсіяного склерозу: клініко-патогенетична характеристика перебігу, прогноз та нові підходи до
стратегії лікування» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка
Павлова, 46; тел. 738-33-87). Опоненти: Григорова І. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології № 1 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Соколова Л. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України).
Литвиненко Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною
генетикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (112/12)
Васюк Валентина Леонідівна, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: «Дисбіоз у патогенезі
експериментальних гепатопатій та їх антидисбіотична профілактика» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада
Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий консультант – Гоженко А. І., доктор мед.
наук, професор, директор (ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

України»); Савицький І. В., професор кафедри загальної та
клінічної патологічної фізіології імені В. В. Підвисоцького
(Одеський національний медичний університет МОЗ України); Авраменко А. О., доктор мед. наук, доцент, професор
кафедри медичної біології, хімії, фізіології та мікробіології (Чорноморський національний університет імені Петра
Могили МОН України). (175/12)
Фурдичко Любомир Орестович, старший науковий
співробітник Інституту гігієни та екології Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Патогенетичні особливості формування експериментальної виразки шлунка при пневмонії та їх корекція тіотриазоліном»
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001,
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Огоновський Р. З., доктор мед. наук,
професор, декан стоматологічного факультету, професор
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової
хірургії (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Роговий Ю. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України). (178/12)
Шипко Андрій Федорович, народний депутат України,
Верховна Рада України: «Медико-соціальне обґрунтування
системи медичної допомоги при бронхолегеневій дисплазії на регіональному рівні на основі концепції персоналізованої медицини» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. (057) 707-73-80). Науковий консультант – Біловол О. М., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Короп О. А., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Голованова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з біостатистикою (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України); Моісеєнко Р. О., доктор мед. наук, професор, проректор з
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науково-педагогічної та лікувальної роботи (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (181/12)
Ковтун Михайло Іванович, головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 імені професора Л. Л. Гіршмана» МОЗ України,
м. Харків: «Медико-соціальне обгрунтування оптимізації
функціонально-організаціонної системи офтальмологічної допомоги хворим на катаракту в умовах реформування охорони здоров’я України» (14.02.03 – соціальна медицина, 14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 64.600.06 у
Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 70773-80). Науковий консультант – Огнєв В. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я
та управління охороною здоров’я (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Ковальова О. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією
(ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Гудзь А. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри офтальмології ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України); Риков С. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (182/12)

ки та лікування порушень функціонального стану сечовидільної системи у новонароджених при патології раннього
неонатального періоду» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада
76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий консультант –
Годованець Ю. Д., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
МОЗ України). Опоненти: Знаменська Т. К., доктор мед. наук,
професор, заступник директора з перинатальної медицини,
завідувач відділення неонатології (ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України»); Шунько Є. Є., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
неонатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Токарчук Н. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії
№ 1 (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (242/12)

Шаповалова Ганна Анатоліївна, директор НДІ трансляційної медицини Одеського національного медичного
університету МОЗ України: «Санаторно-курортна реабілітація дітей в стадії ремісії онкозахворювань: обґрунтування диференційованих програм з урахуванням супутньої
патології» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75).
Опоненти: Роздільська О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Лемко І. С., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, директор (ДУ
«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ
України»); Горша О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач клінічного відділу медичної реабілітації (ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»). (238/12)

Кондратюк Вадим Анатолійович, науковий співробітник відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії ДУ
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України»: «Рентгеноангіохірургічне забезпечення обширних резекцій печінки» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова»
НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя,
30; тел. (044) 454-20-50). Науковий консультант – Котенко О. Г., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України»). Науковий консультант – Фуркало С. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України»). Опоненти: Білянський Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Сипливий В. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Авдосьєв Ю. В., доктор мед. наук, завідувач відділення рентгенохірургії (ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»).
(294/12)

Бабінцева Анастасія Генадіївна, асистент кафедри
педіатрії, неонатології та перинатальної медицини ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України: «Оптимізація методів прогнозування, діагности-

Шурпяк Сергій Олександрович, доцент кафедри сімейної медицини ФПО Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Реабілітація репродуктивного здоров’я жінок з дисгормо-
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нальними змінами репродуктивних органів і коморбідною
патологією» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Опоненти:
Вовк І. Б., доктор мед. наук, професор, керівник відділення планування сім’ї (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»); Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Булавенко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології № 2 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
(349/12)
Литвишко Валерій Олександрович, лікар-травматолог хірургічного багатопрофільного відділення КЗОЗ
«Чугуївська центральна районна лікарня імені М. І. Кононенка» Чугуївської райради: «Закономірності утворення
кісткового регенерату після діафізарного перелому за
умов функціонального лікування з використанням пружно-стійкого з’єднання відламків» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80;
тел. (057) 725-14-10). Науковий консультант – Попсуйшапка О. К., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри травматології та ортопедії (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти:
Бець Г. В., доктор мед. наук, завідувач травматологічного
відділення (КЗОЗ «Харківська міська багатопрофільна
лікарня № 18» Харківської міськради); Анкін М. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії № 2 (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Васюк В. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри травматології та ортопедії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).
(350/12)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Салата Володимир Зеновійович, доцент кафедри
ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування гігієнічних критеріїв оцінки
безпечності яловичини за холодильного зберігання»
(16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському національному аграрному
університеті МОН України та Державному науково-контСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

рольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542)
70-10-55). Науковий консультант – Кухтин М. Д., доктор
вет. наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Коваленко В. Л.,
доктор вет. наук, професор, завідувач сектору з розробки
нормативно-правової бази з питань біобезпеки (Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів); Чорний М. В., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри гігієни тварин та ветеринарної
санітарії (Харківська державна зооветеринарна академія);
Кушнір І. М., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю
ветеринарних препаратів (Державний науково-дослідний
контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок). (78/12)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Бондарчук Віктор Олексійович, декан вокального та
диригентського факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: «Феномен творчості
Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України
другої половини XX – початку XXI століть» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9,
корп. 11; тел. (044) 501-78-28). Науковий консультант –
Рожок В. І., доктор мистецтвознавства, професор, академік (Національна академія мистецтв України). Опоненти:
Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри філософії мистецтв (Львівський національний університет імені Івана Франка); Немкович О. М.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу
екранно-сценічного мистецтва і культурології (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України); Яковлев О. В., доктор
культурології, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи (Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв). (76/12)
Миславський Володимир Наумович, викладач кафедри телебачення Харківської державної академії культури:
«Українське кіномистецтво 20-х років XX ст.: організаційно-творчі трансформації» (17.00.04 – кіномистецтво, телебачення). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній
академії культури Міністерства культури України (61057,
м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Опоненти:
Скуратівський В. Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри режисури і телебачення (Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури Украї81

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ни); Чепалов О. І., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри хореографічного мистецтва (Київський
національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України); Чміль Г. Н., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків (Інститут культурології Національної академії мистецтв України). (202/12)
Коновалова Ірина Юріївна, доцент кафедри теорії та
історії музики Харківської державної академії культури:
«Феномен композитора в європейській музичній культурі
XX століття: особистісні та діяльнісні аспекти» (26.00.01 –
теорія та історія культури). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури Міністерства культури
України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-5105). Опоненти: Немкович О. М., доктор мистецтвознавства,
провідний науковий співробітник, завідувач відділу екранносценічних мистецтв і культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського
НАН України); Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри історії музики (Львівська
національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України); Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи
(Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України). (309/12)
Винничук Марія Степанівна, доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну: «Стилістика прикрас і
доповнень як засіб гармонізації художнього образу костюма: теорія та практика» (17.00.07 – дизайн). Спецрада Д 26.102.07 у Київському національному університеті
технологій та дизайну МОН України; 01011, м. Київ, вул.
Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс
(044) 280-05-12). Науковий консультант – Колосніченко М. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету
дизайну, професор кафедри ергономіки і проектування
одягу (Київський національний університет технологій та
дизайну). Опоненти: Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної
академії мистецтв України, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М. Т. Рильського); Рибалко С. Б., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства,
літературознавства та мовознавства (Харківська державна
академія культури); Урсу Н. О., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка). (375/12)
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Яблонський Андрій Іванович, доцент кафедри ортопедагогіки і реабілітології Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова МОН України: «Теоретичні і методологічні засади психологічної експертизи
змісту загальної середньої освіти» (19.00.01 – загальна
психологія, історія психології). Спецрада Д 26.453.01
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63).
Науковий консультант – Максименко С. Д., доктор психол.
наук, дійсний член НАПН України, професор, директор
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
Опоненти: Швалб Ю. М., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Шрагіна Л. І., доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної і прикладної психології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України);
Кукуленко-Лук’янець І. В., доктор психол. наук, доцент,
завідувач кафедри загальної педагогіки і психології (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України). (205/12)
Литвиненко Ольга Дмитрівна, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Соціально-психологічні засоби розвитку адаптаційного потенціалу молоді в умовах сучасного соціуму»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної
роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант –
Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Карамушка Л. М.,
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної
психології (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України); Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Борисюк А. С., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри психології та філософії (Буковинський державний медичний університет МОЗ України). (216/12)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Мельніков Андрій Сергійович, докторант кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
теоретизування» (22.00.01 – теорія та історія соціології).
Спецрада Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Судаков В. І., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії соціології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Кутуєв П. В., доктор соціол. наук, професор,
завідувач кафедри соціології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Соболєва Н. І., доктор соціол. наук,
провідний науковий співробітник (Інститут соціології НАН
України); Танчер В. В., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв). (358/12)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Кан Ден Сік, завідувач кафедри корейської філології,
професор Київського національного лінгвістичного університету: «Міжнародно-політичні чинники врегулювання корейської проблеми» (23.00.04 – політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Галака С. П., доктор політ. наук, професор
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шергін С. О., доктор політ. наук, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (Національна академія державного управління при
Президентові України); Шевчук О. В., доктор політ. наук,
професор, декан факультету політичних наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Дудко І. Д., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри
політичної історії (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (204/12)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Орлів Мар’яна Степанівна, тимчасово не працює:
«Механізми державного регулювання підвищення
кваліфікації керівних кадрів органів влади в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного
управління при Президентові України (03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий консультант – Гошовська В. А., доктор політ. наук,
професор, директор (Інститут підвищення кваліфікації
керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Лопушинський І. П., доктор наук з держ. управління,
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професор, завідувач кафедри державного управління
і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет); Лукіна Т. О., доктор наук з
держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Науменко Р. А., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Київський національний
торговельно-економічний університет). (340/12)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Божко Любов Дмитрівна, доцент кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури: «Туризм у контексті глобалізаційних
процесів: історико-культурологічний аспект» (26.00.01 –
теорія та історія культури). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури Міністерства культури
України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 73151-05). Опоненти: Герчанівська П. Е., доктор культурології,
професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв України Міністерства культури України); Петрова І. В., доктор культурології, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля
(Київський національний університет культури і мистецтв
Міністерства культури України); Сабадаш Ю. С, доктор
культурології, професор, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності (Маріупольський державний університет МОН України). (203/12)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Грабар Наталя Григорівна, доцент кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Система професійного спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери» (27.00.03 –
книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).
Спецрада Д 64.807.02 у Харківській державній академії
культури Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. (057) 731-34-97). Опоненти:
Ільганаєва В. О., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри соціокультурної діяльності (Ужгородський
коледж культури і мистецтв); Добко Т. В., доктор наук
із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського);
Кунанець Н. Е., доктор наук із соц. комунікацій, старший
науковий співробітник, професор кафедри інформаційних
систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»). (69/12)
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Горова Світлана Валеріївна, науковий співробітник
Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Глобальна інформатизація і
розвиток бібліотечної сфери в формуванні особи інформаційного суспільства» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
НАН України (03039, м. Київ, Голосіїв-ський просп., 3; тел.
(044) 525-56-02). Науковий консультант – Онищенко О. С.,
доктор філософ. наук, професор, академік НАН України,
головний науковий співробітник Інституту архівознавства
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського),
радник Президії НАН України. Опоненти: Давидова І. О.,
доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи
(Харківська державна академія культури); Воскобойнікова-Гузєва О. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології (Київський університет імені Бориса
Грінченка); Кунанець Н. Е., доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, професор кафедри
інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»). (75/12)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Ємець Леонід Олександрович, народний депутат
України: «Адміністративно-правові засади управління
у сфері забезпечення екологічної безпеки держави»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
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МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. 739-81-81). Опоненти: Сербин Р. А., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, проректор
(Національна академія внутрішніх справ); Собакарь А. О.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Комзюк В. Т., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького). (13/12)
Русецький Анатолій Анатолійович, депутат Харківської обласної ради: «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії та координація діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні 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. 739-8181). Науковий консультант – Клюєв О. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, директор
(Харківський НДІ судових експертиз імені заслуженого
професора М. С. Бокаріуса). Опоненти: Миколенко О. І.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Борко А. Л.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова);
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної
роботи (Національна академія внутрішніх справ). (18/12)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Кореновська Ярослава Аркадіївна, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України: «Геометричні властивості нескінченновимірних відображень,
що породжені сингулярними стохастичними потоками»
(01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН
України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 23451-50). Науковий керівник – Дороговцев А. А., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач відділу теорії випадкових
процесів (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Попов М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри
математичного аналізу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Конаровський В. В.,
кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник (Інститут математики Лейпцизького університету, Німеччина).
(28/12)
Черевко Євген Володимирович, старший викладач
кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету: «Геометрія спеціальних дифеоморфізмів локально
конформно-келерових многовидів» (01.01.04 – геометрія
та топологія). Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3;
тел. 234-51-50). Науковий керівник – Березовський В. Є.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри математики і фізики (Уманський національний університет
садівництва). Опоненти: Горькавий В. О., доктор фіз.-мат.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
диференціальних рівнянь та геометрії (Фізико-технічний
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Пришляк О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри геометрії, топології і динамічних систем
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (29/12)
Плотніков Андрій Андрійович, аспірант кафедри оптимального керування та економічної кібернетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова:
«Дослідження динамічних систем зі змінною розмірністю» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада К
41.051.05 в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Кічмаренко О. Д., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач
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кафедри оптимального керування та економічної кібернетики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Капустян О. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (Київський національний університет імені
Тараса Шевченко); Купенко О. П., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, професор кафедри системного аналізу і управління (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка»). (63/12)
Маслюк Ганна Олексіївна, аспірант Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Одновимірні крайові
задачі з параметром у функціональних просторах дробової
гладкості» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий
керівник – Михайлець В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного
аналізу (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Журавльов В. П., доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач
кафедри вищої та прикладної математики (Житомирський
національний агроекологічний університет); Самусенко П. Ф., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри теоретичних основ інформатики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (86/12)
Райновський Ігор Андрійович, молодший науковий
співробітник відділу математичних проблем механіки
та теорії керування Інституту математики НАН України:
«Асимптотична модальна теорія Наріманова-Моісєєва
усталених демпфованих коливань рідини в циліндричному баці» (01.02.01 – теоретична механіка). Спецрада
Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий
керівник – Тимоха О. М., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу математичних проблем механіки та теорії
керування (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Кононов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор, провідний науковий співробітник НДЧ (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця);
Семенов Ю. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу течій
з вільними межами (Інститут гідромеханіки НАН України).
(87/12)
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Пожарська Катерина Віталіївна, молодший науковий
співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України: «Найкращі наближення та ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник –
Романюк А. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу теорії функцій (Інститут математики НАН України).
Опоненти: Задерей П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Чайченко С. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ).
(107/12)
Моравецька Катерина Віталіївна, аналітик консолідованої інформації ТОВ «Медіа-Хаб»: «Міри на банахових
многовидах з рівномірною структурою» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К 26.002.31 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Богданський Ю. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Інститут прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Загороднюк А. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Рабанович В. І.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
відділу функціонального аналізу (Інститут математики
НАН України). (282/12)
Гайдамак Тетяна Миколаївна, молодший науковий
співробітник відділу магнітних і пружних властивостей
твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 та акустоелектрична
трансформація в них» (01.04.07 – фізика твердого тіла).
Спецрада Д 64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103,
м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Філь В. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу магнітних
і пружних властивостей твердих тіл (Фізико-технічний
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Тарапов С. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
радіоспектроскопії (Інститут радіофізики та радіоелектроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Пашкевич Ю. Г.,
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доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії
динамічних властивостей складних систем (Донецький
фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України,
м. Київ). (330/12)
Савицький Андрій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу спектроскопії молекулярних
систем та наноструктурних матеріалів Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в
умовах зовнішнього впливу» (01.04.07 – фізика твердого
тіла). Спецрада Д 64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
(61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-2223). Науковий керівник – Камарчук Г. В., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
спектроскопії молекулярних систем та наноструктурних
матеріалів (Фізико-технічний інститут низьких температур
імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Малюкін Ю. В.,
доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України,
професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України НТК «Інститут
монокристалів» НАН України); Хаджай Г. Я., кандидат фіз.мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізики низьких температур
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (332/12)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Галагуз Вадим Анатолійович, інженер І категорії
відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних
систем Інституту загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України: «Синтез нанокомпозитів
LiFePO4/C та фізико-хімічні властивості катодного матеріалу на їх основі» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д
26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, просп.
Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керівник – Панов Е. В., доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут загальної та
неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України).
Опоненти: Решетняк О. В., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН
України); Першина К. Д., доктор хім. наук, доцент, провідний науковий співробітник (Міжвідомче відділення
електрохімічної енергетики НАН України). (1/12)
Водоп’янова Ганна Олександрівна, аспірант кафедри
технології та обладнання ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ:
«Термодинамічні властивості розплавів аморфоутворюючої системи Cu – Ni – Ti – Hf» (02.00.04 – фізична хімія).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Спецрада Д 26.207.02 в Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ,
вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий
керівник – Турчанін М. А., доктор хім. наук, професор,
професор кафедри технології та обладнання ливарного
виробництва, проректор з наукової роботи, управління
розвитком та міжнародних зв’язків (Донбаська державна
машинобудівна академія). Опоненти: Бондар А. А., доктор
хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); Усенко Н. І., кандидат хім. наук,
доцент, вчений секретар кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(83/12)
Левченко Ірина Валеріївна, молодший науковий співробітник відділу хімії напівпровідників Інституту фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України:
«Взаємодія InAs, InSb, GaAs, GaSb з водними розчинами (NH4)2Cr2O7 – HBr-розчинник» (02.00.01 – неорганічна
хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79005,
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91).
Науковий керівник – Томашик В. М., доктор хім. наук,
професор, вчений секретар (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти:
Фочук П. М., доктор хім. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Ромака Л. П., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник кафедри
неорганічної хімії (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). (130/12)
Данилюк Іванна Юріївна, інженер відділу механізмів
органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України: «Електрофільна циклізація амідів стирилоцтових кислот» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.217.01 в
Інституті органічної хімії НАН України (02660, м. Київ-94,
вул. Мурманська, 5; тел. (044) 292-71-50). Науковий керівник – Вовк М. В., доктор хім. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи, завідувач відділу механізмів
органічних реакцій (Інститут органічної хімії НАН України).
Опоненти: Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Головченко О. В., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних сполук (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). (151/12)
Пащенко Олександр Євгенійович, молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії та технологій
органічних речовин Національного технічного універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

тету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Діамондоїди зі структурними дефектами:
синтез та властивості» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України
(02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5; тел. (044) 29271-50). Науковий керівник – Фокін А. А., доктор хім. наук,
професор, завідувач, кафедри органічної хімії та технології органічних речовин (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Волочнюк Д. М., доктор хім.
наук, старший дослідник, завідувач відділу хімії біологічно активних речовин (Інститут органічної хімії НАН України); Мінаєв Б. Н., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри хімії та наноматеріалознавства (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
(152/12)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Курило Христина Іванівна, асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Фармакологічні властивості нових
фітозасобів на основі козлятника лікарського, чорниці
звичайної і таурину при експериментальному цукровому
діабеті, інсулінорезистентності та метаболічному синдромі» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в
Одеському національному медичному університеті МОЗ
України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048)
723-33-24). Науковий керівник – Кліщ І. М., доктор біол.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). Опоненти: Маслова Н. Ф., доктор біол.
наук, професор, вчений секретар (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів та медичної продукції» Державної служби України з лікарських засобів і контролю за
наркотиками); Рожковський Я. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (40/12)
Успенська Катерина Романівна, молодший науковий
співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових
рецепторів у мітохондріях» (03.00.04 – біохімія). Спецрада
Д 26.240.01 в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН
України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)
234-59-74). Науковий керівник – Скок М. В., доктор біол.
наук, професор, академік НАН України, завідувач лабораторії імунології клітинних рецепторів відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН
України). Опоненти: Стойка Р. С., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
клітини НАН України); Лушнікова І. В., кандидат біол. наук,
провідний науковий співробітник відділу цитології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). (80/12)
Летняк Наталія Ярославівна, асистент кафедри медичної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»:
«Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Корда М. М., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, ректор, професор кафедри медичної біохімії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»).
Опоненти: Грубінко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання
природничих дисциплін (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН
України); Ерстенюк Г. М., доктор біол. наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри біологічної та медичної
хімії імені Г. О. Бабенка (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). (161/12)
Кіндрат Ірина Петрівна, асистент кафедри біологічної
та медичної хімії імені Г. О. Бабенка ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Молекулярні механізми порушення обміну заліза при ураженні
печінки» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий
керівник – Ерстенюк Г. М., доктор біол. наук, професор,
перший проректор, завідувач кафедри біологічної та
медичної хімії імені Г. О. Бабенка (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти:
Іскра Р. Я., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут
біології тварин НААН України); Лихацький П. Г., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри медичної біохімії
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (163/12)
Пономаренко Людмила Анатоліївна, завідувач клінікодіагностичної лабораторії КЗ «Дніпропетровська обласна
дитяча клінічна лікарня»: «Стан системи глутатіону при
патології гастродуоденальної зони при комбінованому
впливі фізичних та фармацевтичних чинників» (03.00.04 –
біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел.
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Лихолат О. А., док88

тор біол. наук, професор, професор кафедри товарознавства та митної експертизи (Університет митної справи
та фінансів МОН України). Опоненти: Шевцова А. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри біохімії та
медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»); Посохова К. А., доктор мед. наук, професор, директор (ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна), професор кафедри фармакології
з клінічною фармакологією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). (164/12)
Маляренко Валентина Михайлівна, тимчасово не працює: «Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм
рослин родини Cactaceae A. L. Juss. та їх ініціація in vitro»
(03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.001.14 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Гайдаржи М. М.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Інтродуковане та природне фіторізноманіття»
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Іванніков Р. В., доктор біол. наук, провідний
науковий співробітник (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка НАН України); Пороннік О. О., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). (194/12)
Поморцева Наталія Анатоліївна, провідний інженер
відділу водної радіоекології Інституту гідробіології НАН
України: «Гематологічні показники риб у водоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення» (03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН
України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел.
(044) 419-39-81). Науковий керівник – Гудков Д. І., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу водної радіоекології (Інститут гідробіології НАН
України). Опоненти: Грубінко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики
навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Маренков О. М., кандидат біол. наук, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара). (200/12)
Явнюк Андріан Андріанович, асистент кафедри екології ННІ екологічної безпеки Національного авіаційного
університету МОН України: «Особливості раннього онтогенезу очерету звичайного Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud. в умовах радіонуклідного забруднення водойм»
(03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий керівник – Кутлахмедов Ю. О., доктор біол. наук, професор,
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старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
радіоекологічної надійності біосистем відділу біофізики
і радіобіології (Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України). Опоненти: Міхєєв О. М., доктор
біол. наук, завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки
відділу біофізики і радіобіології (Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії НАН України); Дьяченко Т. М., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник відділу
іхтіології та гідробіології річкових систем (Інститут гідробіології НАН України). (201/12)

Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-32). Науковий керівник – Горєлов О. М., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник відділу дендрології (Національний
ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти: Нецветов М. В., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу фітоекології (ДУ «Інститут
еволюційної екології НАН України»); Кузнецов С. І., доктор
біол. наук, професор (Національний університет керівних
кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України). (321/12)

Дудар Людмила Валеріївна, завідувач лабораторії
молекулярної діагностики ТОВ «Центр ветеринарної діагностики»: «Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів цирковірусу свиней 2 типу, ідентифікованих в Україні» (03.00.06 – вірусологія). Спецрада Д 26.001.14 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Поліщук В. П.,
доктор біол. наук, професор кафедри вірусології (ННЦ
«Інститут біології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Матвієнко Н. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу іхтіопатології (Інститут рибного господарства
НААН України); Загородня С. Д., кандидат біол. наук, завідувач відділу репродукції вірусів (Інститут мікробіології і
вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). (316/12)

Прокопук Мар’яна Сергіївна, молодший науковий
співробітник ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»: «Інвазії макрофітів у Середньому Придніпров’ї»
(03.00.16 – екологія). Спецрада К 26.880.02 у ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекології України (03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-32). Науковий
керівник – Зуб Л. М., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії охорони і відтворення біорізноманіття (ДУ «Інститут еволюційної екології
НАН України»). Опоненти: Коніщук В. В., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони
ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання (Інститут агроекології і природокористування НААН
України); Ємельянова С. М., кандидат біол. наук, науковий
співробітник відділу геоботаніки та екології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). (322/12)

Дяків Світлана Вікторівна, провідний фахівець лабораторії мікробіологічних досліджень Волинської філії ДУ
«Інститут охорони ґрунтів України»: «Мікробні угруповання породних відвалів вугільних шахт та роль у їхньому функціонуванні сульфідогенних бактерій» (03.00.07 –
мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
(03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел.
(044) 526-11-79). Науковий керівник – Гнатуш С. О., кандидат біол. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Гвоздяк П. І., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник відділу сорбції та біології
очищення води (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України); Копилов Е. П., доктор
біол. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН України). (320/12)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павлов Сергій Миколайович, менеджер зі збуту ТОВ
«Везувіус Україна»: «Розробка ресурсоефективної технології обробки сталі на установці ківш-піч на основі обґрунтованого розташування донних фурм» (05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада К 08.231.01 в Інституті чорної металургії
імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15, 79005-12). Науковий керівник – Піптюк В. П., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії
сталі (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН
України). Опоненти: Гладких В. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електрометалургії (Національна
металургійна академія України); Чубін К. І., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри металургії чорних металів
(Дніпровський державний технічний університету). (2/12)

Чорномаз Наталія Михайлівна, флорист-дендролог
ПП «Квіткова майстерня»: «Дендроценози схилів Києва
(екологічні умови, сучасний стан та шляхи оптимізації)»
(03.00.16 – екологія). Спецрада К 26.880.02 у ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекології України (03035, м. Київ, вул. Митрополита

Іщенко Олена Анатоліївна, інженер І категорії ТОВ
«Діамант и К», м. Маріуполь: «Підвищення експлуатаційних характеристик напрямних ковзання металорізальних
верстатів» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській
державній машинобудівній академії МОН України (84313,
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м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09).
Науковий керівник – Струтинський В. Б., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри конструювання верстатів
та машин (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Васильченко Я. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів та технологій (Донбаська державна машинобудівна академія); Сапон С. П., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри технологій машинобудування і деревообробки (Чернігівський національний
технологічний університет). (3/12)
Зубченко Людмила Сергіївна, асистент кафедри екобіотехнології і біоенергетики Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Біотехнологічне отримання
водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним
катодом» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Кузьмінський Є. В.,
доктор хім. наук, професор, в. о. завідувача кафедри екобіотехнології і біоенергетики (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Циганков С. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біотехнології поновлюваної сировини та альтернативних палив (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН України»); Гвоздяк П. І., доктор біол. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу мікробіології очищення води (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені
А. В. Думанського НАН України). (4/12)
Котляр Сергій Миколайович, асистент кафедри металознавства та термічної обробки Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Управління фазовоструктурним складом та рівнем механічних властивостей
доевтектичних силумінів з підвищеним вмістом домішок»
(05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів).
Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульв.
Вернадського, 34/1; тел. (044) 424-35-15). Науковий керівник – Доній О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри металознавства та термічної обробки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Пригунова А. Г., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-технологічних процесів
лиття алюмінієвих сплавів (Фізико-технологічний інститут
металів та сплавів НАН України); Куцова В. З., доктор тех.
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наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства
(Національна металургійна академія України МОН України). (8/12)
Стертен Ю, аспірант кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України: «Методи
та засоби математичного моделювання процесів структурної динамічної корекції вимірювальних перетворювачів
на основі інтегральних рівнянь» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада К
73.052.01 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – Верлань А. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України); Федорчук В. А., доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України); Костьян Н. Л., кандидат тех.
наук, доцент кафедри автомобілів та технології їх експлуатації (Черкаський державний технологічний університет
МОН України). (12/12)
Сліпченко Катерина Вячеславівна, аспірант Інституту
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України:
«Закономірності формування структури та властивостей
композитів інструментального призначення на основі
кубічного нітриду бору зі зв’язками з карбідів і нітридів
хрому та ванадію» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені
В. М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – Туркевич В. З., доктор хім. наук, професор, академік НАН
України, директор (Інститут надтвердих матеріалів імені
В. М. Бакуля НАН України). Опоненти: Волкогон В. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу інструментального матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); Осташ О. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу структурної
механіки руйнування (Фізико-механічний інститут імені
Г. В. Карпенка НАН України). (24/12)
Грушко Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету: «Методи зменшення
апаратурних витрат для суміщених мікропрограмних автоматів на мікросхемах програмованої логіки» (05.13.05 –
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 11.052.03
у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
МОН України (85300, м. Покровськ, площа Шибанкова, 2;
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тел. (06239) 2-03-09). Науковий керівник – Зеленьова І. Я.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних
систем та мереж (Запорізький національний технічний
університет). Опоненти: Мусієнко М. П., доктор тех. наук,
професор кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський державний університет імені Петра Могили); Защолкін К. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри комп’ютерних
інтелектуальних систем та мереж (Одеський національний
політехнічний університет). (27/12)
Міщук Катерина Миколаївна, асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізької державної інженерної академії МОН України: «Вдосконалення
технології ремонту м’яких багатошарових покрівель бітумно-полімерними рідков’язкими композиціями» (05.23.08 –
організація та технологія промислового та цивільного
будівництва). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел.
(044) 244-96-37). Науковий керівник – Бичевий П. П., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри промислового
та цивільного будівництва (Запорізька державна інженерна академія МОН України). Опоненти: Пшінько О. М., доктор тех. наук, професор, ректор (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України); Осіпов О. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологій будівельного виробництва (Київський національний
університет будівництва і архітектури). (44/12)
Доскіч Софія Василівна, асистент кафедри вищої геодезії та астрономії Національного університету «Львівська політехніка»: «Комбінований розв’язок координат
активних референцних GNSS станцій України» (05.24.01 –
геодезія, фотограмметрія та картографія). Спецрада Д
35.052.12 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Савчук С. Г.,
доктор тех. наук, професор кафедри вищої геодезії та
астрономії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Железняк О. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії (Національний авіаційний університет МОН
України); Кучер О. В., кандидат тех. наук, перший заступник директора з наукової роботи (НДІ геодезії і картографії Держслужби України з питань геодезії, картографії та
кадастру). (48/12)
Шило Євгеній Олександрович, асистент кафедри інженерної геодезії Національного університету «Львівська
політехніка»: «Моделювання трансформації фігури Землі
і її впливу на геодинамічні процеси» (05.24.01 – геодезія,
фотограмметрія та картографія). Спецрада Д 35.052.12 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
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України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-24-84). Науковий керівник – Церклевич А. Л., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерної геодезії
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Максимчук В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Карпатське
відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України); Тадєєв О. А., кандидат тех. наук, доцент кафедри
геодезії та картографії (Національний університет водного
господарства та природокористування). (49/12)
Янчик Марія Володимирівна, асистент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету
харчових технологій: «Розроблення технології кондитерських напівфабрикатів з рослинними порошками та крему
заварного на їх основі» (05.18.16 – технологія харчової
продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00). Науковий
керівник – Нєміріч О. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної
продукції (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Горальчук А. Б., доктор тех. наук, професор кафедри технології харчування (Харківський державний університет харчування і торгівлі); Кочерга В. І.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри технології і організації
ресторанного господарства (Київський національний торговельно-економічний університет). (54/12)
Котенко Костянтин Едуардович, асистент кафедри
теоретичної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури: «Теоретично-експериментальний динамічний моніторинг просторових споруд
під час будівництва і експлуатації» (05.23.01 – будівельні
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у
Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник –
Гайдайчук В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичної механіки (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Голоднов О. І., доктор тех. наук, учений секретар
(ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені
О. М. Шимановського»); Гензерский Ю. В., кандидат тех.
наук, заступник директора (ТОВ «ЛІРА САПР»). (61/12)
Таргунакова Юлія Дмитрівна, фахівець з розробки та
тестування програмного забезпечення ТОВ «БАШТА АЙ
КЬЮ ЛТД»: «Моделі, методи та засоби побудови інформаційної технології розв’язання прямих задач морської магнітометрії» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 67.052.01 у Херсонському національному технічному
університеті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. 32-69-10). Науковий керівник – Рябень91
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кий В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
теоретичної електротехніки та електронних систем (Національний університет імені адмірала Макарова МОН
України). Опоненти: Фісун М. Т., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних
систем (Чорноморський національний університет імені
Петра Могили МОН України); Шекета В. І., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України). (62/12)
Гусак Олена Михайлівна, викладач кафедри
комп’ютерних систем і технологій ПВНЗ «Буковинський
університет»: «Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних
апаратів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
К 35.874.02 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул.
Клепарівська, 35; тел. (032) 223-24-79). Науковий керівник – Виклюк Я. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерних систем і технологій (ПВНЗ «Буковинський університет»). Опоненти: Пасічник В. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних
систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Національний університет «Львівська
політехніка»); Цюцюра М. І., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва і архітектури). (64/12)
Матухно Василь Васильович, ад’юнкт ад’юнктури Національного університету цивільного захисту України:
«Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних
об’єктів (на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар газоповітряних сумішей» (21.02.03 –
цивільний захист). Спецрада Д 64.707.04 у Національному
університеті цивільного захисту України ДСНС України
(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 70418-02). Науковий керівник – Чуб І. А., доктор тех. наук,
професор, начальник кафедри пожежної профілактики
в населених пунктах (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Бєліков А. С., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури); Коритченко К. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри загальної електротехніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (65/12)
Білоус Інна Юріївна, асистент кафедри теплотехніки
та енергозбереження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Оцінювання енергоефективності будівлі
в умовах динамічної зміни характеристик середовища»
(05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). Спецрада
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Д 26.002.20 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Дешко В. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Новосельцев О. В., доктор тех. наук, член-кореспондент НАН України, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій
(Інститут технічної теплофізики НАН України); Тимофєєв М. В., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача ННЦ з
питань енергоефективності та енергозбереження у сфері
будівництва (ДП «Науково-дослідний інститут будівельних
конструкцій»). (68/12)
Сабельніков Павло Юрійович, науковий співробітник
Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України:
«Апаратно-алгоритмічні засоби виявлення відмінностей між еталонними і частково спотвореними контурами
об’єктів у зображеннях» (05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти). Спецрада Д 26.194.03 в Інституті кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий
керівник – Боюн В. П., доктор тех. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу відеосистем
реального часу (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України). Опоненти: Чемерис О. А., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
наукової роботи (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України); Краковський В. Я.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних
систем та мереж (Національний авіаційний університет
МОН України). (84/12)
Яркін Вадим Анатолійович, начальник управління інженерно-технічного розвитку департаменту перспективного
розвитку КП «Харківводоканал»: «Підвищення ефективності роботи змішувачів очисних споруд водопостачання» (05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спецрада Д
64.056.01 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул.
Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керівник –
Епоян С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки (Харківський
національний університет будівництва та архітектури). Опоненти: Біляєв М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри гідравліки та водопостачання (Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені
академіка Всеволода Лазаряна); Мартинов С. Ю., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи (Національний університет
водного господарства та природокористування). (88/12)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Шеїна Аліна Вікторівна, старший викладач кафедри
загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг: «Наукове
обґрунтування параметрів різання рослинної сировини та
удосконалення конструкцій овочерізального обладнання» (05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада Д
26.058.02 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ-33, вул. Володимирська,
68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Гуць В. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (Київський національний університет культури і мистецтв МОН України).
Опоненти: Сухенко Ю. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Батраченко О. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри проектування
харчових виробництв та верстатів нового покоління (Черкаський державний технологічний університет МОН України). (93/12)
Довбенко Марк Миколайович, тимчасово не працює:
«Підвищення ресурсу аксіально-поршневих гідромашин
засобів транспорту» (05.22.20 – експлуатація та ремонт
засобів транспорту). Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному морському університеті МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 732-17-35). Науковий керівник – Євдокимов В. Д., доктор тех. наук, професор, тимчасово не працює. Опоненти: Вичужанін В. В.,
доктор тех. наук, професор (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Андрієнко О. О., кандидат тех. наук, директор (ТОВ «СВІФТ СЕРВІС», сервісний
центр компанії «ЛІБХЕРР», м. Одеса). (104/12)
Бєліков Едуард Анатолійович, завідувач навчальної лабораторії кафедри «Вишукування та проектування
шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» Українського державного університету залізничного транспорту:
«Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП
та ТРЕП – Ш в умовах колій незагального користування» (05.22.06 – залізнична колія). Спецрада Д 64.820.02
в Українському державному університеті залізничного
транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – Даренський О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Колія та колійне господарство» (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти:
Вербицький В. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри «Програмне забезпечення автоматизованих
систем (ПЗАС)» (Запорізька державна інженерна академія
МОН України); Баль О. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри «Рухомий склад і колія» (Львівська філія
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Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). (105/12)
Антоненко Яна Сергіївна, асистент кафедри
«Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» Донбаської державної машинобудівної академії:
«Підвищення точності важких токарних верстатів шляхом
управління параметрами несучої системи» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній
академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Ковальов В. Д., доктор тех. наук, професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, ректор (Донбаська
державна машинобудівна академія). Опоненти: Луців І. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільский
національний технічний університет імені Івана Пулюя);
Юрчишин О. Я., кандидат тех. наук, доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин (Механікомашинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). (106/12)
Весела Марія Анатоліївна, асистент кафедри управління на транспорті Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»: «Підвищення ефективності
управління силовою установкою електромобіля з бортовою підзарядкою в умовах експлуатації» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д
64.059.02 у Харківському національному автомобільнодорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий керівник – Бажинов О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобільної електроніки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Шаша І. К., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри експлуатації автомобілів і бойових
машин (Національна академія Національної гвардії); Сергієнко М. Є., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри
автомобіле- та тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
(111/12)
Куцик Тетяна Павлівна, науковий співробітник
Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України: «Розробка
технології функціонального кисломолочного продукту
«Дивосил» (03.00.20 – біотехнологія – технічні науки).
Спецрада К 26.378.01 в Інституті продовольчих ресурсів НААН України (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4-а; тел. (044) 517-08-59). Науковий керівник –
Кігель Н. Ф., доктор тех. наук, головний науковий спів93
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робітник відділу біотехнології (Інститут продовольчих
ресурсів НААН України). Опоненти: Рижкова Т. М., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва (Харківська державна зооветеринарна академія); Маринченко Л. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біоінформатики (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (128/12)
Гримак Олег Ярославович, асистент кафедри автомобільних доріг та мостів Національного університету
«Львівська політехніка»: «Міцність, деформативність і
тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із
базальтопластиковою арматурою» (05.23.01 – будівельні
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 35.052.17 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-24-84). Науковий керівник – Коваль П. М., кандидат
тех. наук, професор, завідувач кафедри архітектурних
конструкцій (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Опоненти: Лапенко О. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва (Національний авіаційний університет);
Фамуляк Ю. Є., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри технології і організації будівництва (Львівський
національний аграрний університет). (131/12)
Дзержинська Ольга Віталіївна, аспірант кафедри
підйомно-транспортних машин Донбаської державної
машинобудівної академії, м. Краматорськ: «Обґрунтування раціональних параметрів і форм опорних елементів
крокуючих механізмів підйомно-транспортних машин»
(05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спецрада
К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057)
731-28-62). Науковий керівник – Крупко І. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри підйомно-транспортних
машин (Донбаська державна машинобудівна академія).
Опоненти: Суглобов В. В., доктор тех. наук, професор, науковий керівник кафедри підйомно-транспортних машин і
деталей машин (Приазовський державний технічний університет); Семенченко А. К., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри гірничих машин і мехатронних систем
машинобудування (Донецький національний технічний
університет, м. Покровськ). (142/12)
Міркевич Роман Миколайович, асистент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Національного університету харчових технологій: «Автоматизоване
управління виробництвом молочних продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування» (05.13.07 –
автоматизація процесів керування). Спецрада К 26.058.05
у Національному університеті харчових технологій МОН
94

України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044)
289-01-02). Науковий керівник – Пупена О. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління (Національний університет
харчових технологій МОН України). Опоненти: Хобін В. А.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
України); Степанець О. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (143/12)
Шейкус Антон Романович, асистент кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України: «Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів ректифікації
з використанням рухливих керуючих впливів» (05.13.07 –
автоматизація процесів керування). Спецрада Д 08.080.07
у Національному технічному університеті «Дніпровська
політехніка» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник –
Тришкін В. Я., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації
(ДВНЗ «Український державній хіміко-технологічній університет» МОН України). Опоненти: Куваєв В. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри програмного
забезпечення комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України);
Хорошилов С. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу системного аналізу та проблем управління (Інститут технічної
механіки НАН і ДКА України). (145/12)
Курка Петро Зеновійович, аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії
друкарства: «Інформаційна технологія автотипної тонопередачі для коротких друкарських систем послідовної
структури» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 35.101.01 в Українській академії друкарства МОН
України (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032)
242-23-40). Науковий керівник – Луцків М. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації
та комп’ютерних технологій (Українська академія друкарства МОН України). Опоненти: Ткаченко Р. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
технологій видавничої справи (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Пасєка М. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України).
(146/12)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Трушков Герман Віталійович, заступник начальника
факультету з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини Військової академії: «Геометричне моделювання поверхонь багатозахідної чистової
черв’ячної фрези» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (72312, м. Мелітополь, вул.
Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Ісмаілова Н. П., доктор тех. наук, доцент, доцент
кафедри інженерної механіки (Військова академія МОН
України). Опоненти: Куценко Л. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Університет цивільного захисту України
ДСНС України); Яблонський П. М., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та
комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (147/12)
Коломієць Світлана Петрівна, аспірант кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва і
архітектури: «Методи та моделі локалізації дефекту типу
«тріщина» на цифрових зображеннях об’єктів будівництва» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). Науковий
керівник – Горда О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Лантух-Лященко А. І., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри мостів і тунелів (Національний транспортний
університет МОН України); Січко Т. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри прикладної математики і теорії
систем управління (Донецький національний університет
імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (155/12)
Саченко Ілля Анатолійович, начальник відділу замовника ТОВ «Альтіс-Констракшн»: «Моделі і методи підвищення ефективності інформаційної системи комплексної
безпеки будівель» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 24155-07). Науковий керівник – Терентьєв О. О., доктор тех.
наук, професор кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри математичних методів системного
аналізу ННК «ІПСА» (Національний технічний універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України); Мельниченко О. І., кандидат
тех. наук, професор, завідувач кафедри виробництва,
ремонту та матеріалознавстка (Національний транспортний університет МОН України). (156/12)
Кобиш Олена Іванівна, асистент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет»: «Автоматизація процесу керування групою повітронагрівачів доменної печі
на основі нечіткої логіки» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 08.080.07 у Національному
технічному університеті «Дніпровська політехніка» МОН
України (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького,
19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Сімкін О. І., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації
і комп’ютерних технологій (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України). Опоненти:
Головко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (Національна металургійна академія України МОН України); Герасіна О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій (Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка» МОН України). (157/12)
Литвиненко Олександр Сергійович, програміст ТОВ
«Клауд Воркс»: «Методи генерації комбінаторних конфігурацій та їх застосування в математичному і комп’ютерному
моделюванні задач перевезення та обробки вантажів»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046,
м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-14,
94-46-35). Науковий керівник – Гребеннік І. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки
(Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Комяк В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України); Семенова Н. В., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України).
(158/12)
Кравченко Ігор Павлович, старший науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАН України: «Процеси і
системи перетворювання геотермальної енергії вироблених нафтових і газових родовищ» (05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії). Спецрада Д 26.249.01
в Інституті відновлюваної енергетики НАН України (02094,
м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-а; тел. (044) 206-28-09).
Науковий керівник – Рєзцов В. Ф., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник дирек95
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тора з наукових питань, завідувач відділу сонячної енергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України).
Опоненти: Рудько Г. І., доктор геол.-мін., географ. і тех.
наук, професор кафедри інженерної екології та загальної
геології (Державна комісія України по запасах корисних
копалин при Держслужбі геології та надр України); Карпенко В. М., кандидат тех. наук, головний фахівець відділу впровадження енергоефективних проектів Управління
розвитку проектів з енергоефективності департаменту
енергоефективності та енергозбереження (НАК «Нафтогаз України»). (168/12)
Кос Желько, аспірант Одеської державної академії
будівництва та архітектури: «Напружено-деформований
стан та залишкова несуча здатність гнучких стиснутих
залізобетонних пошкоджених елементів» (05.23.01 –
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д
41.085.01 в Одеській державній академії будівництва та
архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керівник – Клименко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд
(Одеська державна академія будівництва та архітектури).
Опоненти: Кочкарьов Д. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри міського будівництва та господарства (Національний університет водного господарства та природокористування); Холод П. Ф., кандидат тех. наук, доцент,
завідувач кафедри будівельних конструкцій та мостів (Національний університет «Львівська політехніка»). (183/12)
Щербина Віта Анатоліївна, старший інженер-технолог
виробництва білих вин ТОВ «ПТК ШАБО»: «Удосконалення
технології стабілізації білих столових виноматеріалів до
кристалічних помутнінь» (05.18.05 – технологія цукристих
речовин та продуктів бродіння). Спецрада Д 26.058.04 у
Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044)
287-96-95). Науковий керівник – Гержикова В. Г., доктор
тех. наук, професор, головний науковий співробітник відділу хімії і біохімії вина (Національний інститут винограду
і вина «Магарач» НААН України). Опоненти: Гаїна Б. С.,
доктор тех. наук, професор, академік-секретар відділу
аграрних наук (Академія наук Республіки Молдови); Калмикова І. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
вина та енології (Одеська національна академія харчових
технологій МОН України). (184/12)
Нестор Наталія Ігорівна, старший викладач кафедри
систем автоматизованого проектування Національного
університету «Львівська політехніка»: «Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій» (05.12.13 –
радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська
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політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-27-43). Науковий керівник – Бондарєв А. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
Опоненти: Єфіменко А. А., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри електронних засобів та інформаційнокомп’ютерних технологій (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Шило Г. М., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій електронних засобів (Запорізький національний
технічний університет МОН України). (185/12)
Хлуд Ольга Михайлівна, програміст ТОВ «БІ ЕНД ДЖИ
ГРУП»: «Задача оптимальної упаковки еліпсоїдів: математичні моделі та методи розв’язання» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада
Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул.
Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-32). Науковий керівник – Романова Т. Є., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання й оптимального проектування (Інститут проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України).
Опоненти: Комяк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України); Жолткевич Г. М., доктор тех. наук, професор, декан факультету
математики і інформатики, професор кафедри теоретичної і прикладної інформатики (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (187/12)
Бурла Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної екології Сумського державного університету
МОН України: «Оцінка рівня еколого-радіаційної безпеки
нафтовидобувних територій» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 45.052.05 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського МОН
України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20;
тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Пляцук Л. Д.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології (Сумський державний університет). Опоненти:
Азаров С. І., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дослідницького ядерного реактора (Інститут ядерних досліджень
НАН України); Вамболь В. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт (Національний університет
цивільного захисту України). (221/12)
Власов Андрій Олександрович, старший викладач
кафедри металургійного обладнання Запорізької державної інженерної академії: «Вдосконалення механічної
системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
для зменшення вібрацій електродів» (05.05.08 – машини
для металургійного виробництва). Спецрада Д 08.084.03 у
Національній металургійній академії України МОН України
(49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56).
Науковий керівник – Жук А. Я., кандидат тех. наук, професор кафедри металургійного обладнання (Запорізька
державна інженерна академія МОН України). Опоненти:
Вереньов В. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова
НАН України); Анофрієв П. Г., кандидат тех. наук, доцент
кафедри прикладної механіки і матеріалознавства (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). (222/12)
Прилєпов Євген Валерійович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій МОН України: «Інформаційна технологія виявлення
аномальних даних в Інтернеті речей на основі кластерного
аналізу» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН
України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 24925-88). Науковий керівник – Гайдур Г. І., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій МОН
України). Опоненти: Субач І. Ю., доктор тех. наук, доцент,
завідувач спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального
зв’язку та захисту інформації (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України); Ракушев М. Ю., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного
забезпечення Інституту інформаційних технологій (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України). (273/12)
Мягкий Олександр Валерійович, викладач кафедри
фізики Харківського національного університету радіоелектроніки: «Підвищення завадостійкості теплової
дефектоскопії багатошарових конструкцій та трубопроводів» (05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення
складу речовин). Спецрада Д 64.050.09 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-66-56). Науковий керівник – Стороженко В. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізики
(Харківський національний університет радіоелектроніки).
Опоненти: Щапов П. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут); Хандетский В. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара). (274/12)
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Коробко Олександр Анатолійович, інженер-конструктор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укррадіопром»: «Удосконалення резонансного діелькометричного
методу контролю та визначення вологості рідких неполярних діелектриків» (05.11.13 – прилади і методи контролю
та визначення складу речовин). Спецрада Д 64.050.09 у
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61001, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 706-66-56). Науковий керівник –
Баранов М. І., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія»
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Большаков В. Б., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, віце-президент
Академії метрології України; Хорошайло Ю. Є., кандидат
тех. наук, доцент кафедри проектування та експлуатації
електронних апаратів (Харківський національний університет радіоелектроніки). (275/12)
Куваєва Варвара Ігорівна, асистент кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного
університету: «Моделі і методи агрегування колективних
експертних оцінок в рангових шкалах для мережевих систем прийняття рішень» (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) 705-85-94). Науковий
керівник – Болтьонков В. О., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних систем (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти: Мазурок Т. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри прикладної математики та інформатики (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Гожий О. П., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили МОН України). (276/12)
Шарма Шаші Бхушан, викладач школи комп’ютерних
та інформаційних наук Східноіндійського національного
відкритого університету, м. Нью-Делі, Індія: «Методи комбінованої метаевристичної кластеризації для енергоефективних протоколів гетерогенних бездротових сенсорних
мереж» (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) 705-85-94). Науковий керівник – Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, директор Інституту
комп’ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти: Мещеряков В. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики (Одеський державний екологічний університет МОН
України); Яцків В. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кафедри кібербезпеки (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (277/12)
Казак Юрій Владіславович, тимчасово не працює:
«Розробка способу урахування траєкторної похибки повороту судна при оцінці безпеки судноводіння» (05.22.13 –
навігація та управління рухом). Спецрада Д 41.106.01 у
Національному університеті «Одеська морська академія»
МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел.
(048) 793-16-72). Науковий керівник – Ворохобін І. І., кандидат тех. наук, доцент, декан факультету морських перевезень і технологій (Національний університет «Одеська
морська академія»). Опоненти: Блінцов В. С., доктор тех.
наук, професор, проректор з наукової роботи (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Репетєй В. Д., кандидат тех. наук, начальник служби
безпеки мореплавства філії «Дельта-лоцман» (ДП «Адміністрація морських портів України» Міністерства інфраструктури України). (278/12)
Калініченко Григорій Євгенович, асистент кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська
морська академія»: «Вдосконалення методів розходження
суден з урахуванням їх динаміки та навігаційних перешкод»
(05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада Д
41.106.01 у Національному університеті «Одеська морська
академія» МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,
8; тел. (048) 793-16-72). Науковий керівник – Бурмака І. О.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри управління
судном (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Кондратенко Ю. П., доктор тех. наук,
професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем (Чорноморський державний університет імені Петра
Могили); Рєпетєй В. Д., кандидат тех. наук, начальник
служби безпеки мореплавства філії «Дельта-лоцман» (ДП
«Адміністрація морських портів України» Міністерства
інфраструктури України). (280/12)
Чирва Олександр Олександрович, провідний інженерконструктор сектору протиобліднювальних систем відділу систем життєзабезпечення ДП «АНТОНОВ»: «Моделі
нестаціонарних процесів в елементах системи підготовки
повітря та протиоблідювальної системи літака для відпрацювання алгоритмів управління ними» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада
Д 26.185.01 в Інституті проблем моделювання в енергетиці
імені Г. Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий керівник –
Винничук С. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу моделювання енергетичних
процесів і систем (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України). Опоненти: Святний В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерної інженерії (ДВНЗ «Донецький національний
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технічний університет» МОН України, м. Покровськ); Миргород В. Ф., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння (Військова академія Міноборони України). (281/12)
Коваленко Ольга Володимирівна, інженер І категорії
кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Підвищення експлуатаційних властивостей
тонкоплівкових покриттів термічною обробкою та іонною
імплантацією» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада
Д 64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.
(057) 700-38-88). Науковий керівник – Скобло Т. С., доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії України, професор кафедри технологічних систем ремонтного
виробництва (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
Опоненти: Роїк Т. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри репрографії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Субботіна В. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри матеріалознавства (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (283/12)
Голич Юрій Володимирович, головний технолог –
начальник технічного відділу ПАТ «Транснаціональна
фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»:
«Розроблення рецептури нових неіоногенних деемульгаторів для зневоднення складних нафтових емульсій»
(05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 26.062.09 у Національному
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-33-54,
406-79-34). Науковий керівник – Бойченко С. В., доктор
тех. наук, професор, директор ННІ екологічної безпеки
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Гринишин О. Б., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
хімічної технології переробки нафти і газу (Національний
університет «Львівська політехніка»); Шевченко О. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри хімічної технології палива (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). (285/12)
Супрун Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля
НАН України: «Закономірності формування дислокаційної структури та фізико-механічні властивості структурно-досконалих монокристалів алмазу, вирощених при
високих тисках і температурах» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих
матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий
керівник – Івахненко С. О., доктор тех. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу «Монокристали надтвердих матеріалів» (Інститут надтвердих
матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). Опоненти:
Гадзира М. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії наноструктурованих матеріалів на основі тугоплавких сполук відділу неоксидних тугоплавких матеріалів та функціональної кераміки (Інститут
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України); Таранюк В. І., кандидат тех. наук, науковий співробітник відділу впровадження науково-технічних розробок (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).
(287/12)
Котелянець Віталій Володимирович, викладач Коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету: «Інформаційна технологія моніторингу
навколишнього середовища на базі концепції Інтернету
речей» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
К 73.052.04 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – Смірнов О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення (Центральноукраїнський національний технічний університет).
Опоненти: Кучук Г. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Оксіюк О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (288/12)
Лимаренко Вячеслав Володимирович, старший
викладач кафедри обчислювальної техніки і програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Інформаційна система
підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий
керівник – Хавіна І. П., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Оксіюк О. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та
захисту інформації (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Прокопенко Т. О., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування (Черкаський державний технологічний
університет). (289/12)
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Височанський Ігор Іванович, директор технічний ПАТ
«Івано-Франківськгаз»: «Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу» (05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища). Спецрада Д
20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-47-16).
Науковий керівник – Карпаш О. М., доктор тех. наук, професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної
діагностики (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Говдяк Р. М., доктор
тех. наук, генеральний директор (Інжинірингова компанія
«Машекспорт»); Якимів М. М., кандидат тех. наук, заступник директора з комерційної діяльності та стратегічного
розвитку (ТзОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»). (319/12)
Дмитроца Леся Павлівна, асистент кафедри
комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Моделі, методи
та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним
періодом» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 58.052.06 у Тернопільському національному
технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України
(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-4151). Науковий керівник – Приймак М. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук
(Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя). Опоненти: Антощук С. Г., доктор тех.
наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет);
Бойко І. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електроніки (Національний авіаційний університет).
(327/12)
Березенський Руслан Володимирович, викладач кафедри ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної
техніки Військової академії: «Моделі та методи управління
проектами інформатизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 223-00-88). Науковий
керівник – Андрощук О. С., доктор тех. наук, професор,
начальник докторантури – головний науковий співробітник (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Колеснікова К. В., доктор тех. наук, професор, ректор
приватного закладу вищої освіти «Одеський технологічний університет «ШАГ»); Данченко О. Б., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування
та управління проектами (Університет економіки та права
«КРОК»). (328/12)
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Меленчук Віктор Миколайович, доцент кафедри
ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної техніки Військової академії: «Моделі та методи управління
ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 223-00-88). Науковий
керівник – Андрощук О. С., доктор тех. наук, професор,
начальник докторантури – головний науковий співробітник (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Данченко О. Б., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
бізнес-адміністрування та управління проектами (Університет економіки та права «КРОК»); Тесленко П. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем (Одеський національний політехнічний університет).
(329/12)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Коцар Марія Олександрівна, науковий співробітник
лабораторії цитогенетики Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України: «Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції міскантусу біотехнологічними
методами» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада
Д 26.360.01 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ, вул. Клінічна,
25; тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник – Роїк М. В.,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України,
директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України). Опоненти: Кляченко О. Л., доктор
с.-г. наук, доцент, професор кафедри екобіотехнології та
біорізноманіття (Національний університет біоресурсів і
природокористування МОН України); Опалко А. І., кандидат с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології рослин (Уманський національний університет
садівництва МОН України). (33/12)
Моргун Іван Андрійович, молодший науковий співробітник Дослідної станції тютюнництва НААН України:
«Формування насіння цукрових буряків та садивного
матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення»
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 26.360.01
в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел. (044)
275-50-00). Науковий керівник – Доронін В. А., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства та
насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України). Опоненти: Рябовол Л. О., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології (Уманський національний університет садівництва
МОН України); Макарчук О. С., кандидат с.-г. наук, доцент
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кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора
М. І. Зеленського (Національний університет біоресурсів і
природокористування МОН України). (34/12)
Заярна Олена Юріївна, старший лаборант кафедри
ботаніки і фізіології рослин Харківського національного
аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Насіннєва інфекція ячменю ярого та оптимізація заходів захисту
у Східному Лісостепу України» (06.01.11 – фітопатологія). Спецрада К 64.803.02 у Харківському національному
аграрному університеті імені В. В. Докучаєва МОН України
(62483, Харківська обл., п/в «Докучаєвське-2»; тел. (057)
709-03-00). Науковий керівник – Туренко В. П., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри фітопатології (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Антоненко О. Ф., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри фітопатології (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Онищенко О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник, вчений секретар (Інститут овочівництва і
баштанництва НААН України). (70/12)
Свиридова Людмила Андріївна, старший викладач
кафедри рослинництва Харківського національного
аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Формування продуктивності гібридів сорго зернового залежно від
норм висіву та способу сівби у Східному Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 64.803.02 у
Харківському національному аграрному університеті імені
В. В. Докучаєва МОН України (62483, Харківська обл., п/в
«Докучаєвське-2»; тел. (057) 709-03-00). Науковий керівник – Рожков А. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри рослинництва (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Сторожик Л. І., доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства і насінництва буряків та
біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України); Шевников М. Я.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва (Полтавська державна аграрна академія МОН України). (77/12)
Дружбяк Андрій Йосифович, асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції дрібних тварин
Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Продуктивна дія різного виду кормів на функціональний стан
організму медоносних бджіл при підготовці до зимівлі»
(06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів). Спецрада К 35.826.02 у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел.
(032) 275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Кирилів Я. І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
НААН України, головний науковий співробітник лабораторії годівлі тварин і технології кормів (Інститут сільського
господарства Карпатського регіону України НААН України). Опоненти: Гуцол А. В., доктор с.-г. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ (Інститут кормів та
сільського господарства Поділля НААН України); Повозніков М. Г., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
конярства і бджільництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (81/12)
Блайда Іванна Миколаївна, методист навчально-консультативного профорієнтаційного пункту факультету
ветеринарної гігієни, екології та права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Використання пробіотичної кормової добавки «Пропіг плв» у годівлі свиноматок, ремонтного та відгодівельного молодняку свиней»
(06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів). Спецрада
К 35.826.02 у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел.
(032) 275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Півторак Я. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
годівлі тварин і технології кормів (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Гуцол А. В., доктор с.-г.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ
(Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
України); Поліщук А. А., доктор с.-г. наук, професор, декан
факультету технології виробництва і переробки продукції
тваринництва (Полтавська державна аграрна академія).
(82/12)
Литовченко Андрій Олександрович, приватний підприємець: «Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від
попередника і фону живлення в умовах Південного Степу
України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 38.806.03
у Миколаївському національному аграрному університеті
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе,
9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий керівник – Гамаюнова В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
землеробства, геодезії та землеустрою (Миколаївський
національний аграрний університет). Опоненти: Щербаков В. Я., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри польових і овочевих культур (Одеський державний
аграрний університет); Каращук Г. В., кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент кафедри технології переробки і зберігання сільськогосподарської продукції (ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет»). (312/12)
Дворецький Володимир Францович, старший науковий співробітник Миколаївського національного аграрСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ного університету: «Удосконалення елементів агротехніки вирощування ярих пшениці та тритикале в умовах
Південного Степу України» (06.01.09 – рослинництво).
Спецрада К 38.806.03 у Миколаївському національному
аграрному університеті МОН України (54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий
керівник – Гамаюнова В. В., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою
(Миколаївський національний аграрний університет). Опоненти: Гармашов В. В., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник (Одеська державна науководослідна станція НААН України); Єременко О. А., доктор
с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва імені
професора В. В. Калитки (Таврійський державний агротехнологічний університет). (313/12)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Діденко Сергій Васильович, завідувач сектору «Археологія доби раннього заліза» науково-дослідного відділу
збереження фондів Національного музею історії України:
«Античний керамічний імпорт у черняхівській культурі
на території України» (07.00.04 – археологія). Спецрада
Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210,
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-27-75).
Науковий керівник – Магомедов Б. В., доктор істор. наук,
старший науковий співробітник (Інститут археології НАН
України). Опоненти: Любичев М. В., доктор істор. наук,
професор, доцент кафедри історії Східної Європи (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Шишкін Р. Г., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії
та археології слов’ян (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (56/12)
Забавін В’ячеслав Олегович, викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету: «Зрубна культура Північного Приазов’я (за матеріалами
поховальних пам’яток)» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д
26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-27-75). Науковий
керівник – Литвиненко Р. О., доктор істор. наук, професор,
завідувач-професор кафедри всесвітньої історії (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця).
Опоненти: Бровендер Ю. М., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії та історії України (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля); Пробийголова О. С., кандидат істор. наук, науковий
співробітник (ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба
України» Інституту археології НАН України). (57/12)
Квітковський Віктор Ігорович, викладач кафедри соціально-економічних дисциплін КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради: «Будівельна справа салтівського лісостепового населення в басейні
Сіверського Дінця кінця І тис. н. е.» (07.00.04 – археоло101
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гія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 41827-75). Науковий керівник – Моця О. П., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут
археології НАН України). Опоненти: Біляєва С. О., доктор
істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини); Скирда В. В., кандидат істор.
наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та
археології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (58/12)
Цеунов Ігор Андрійович, провідний архівіст Наукового архіву Інституту археології НАН України: «Дослідження палеоліту материкової України в останній третині XIX – першій половині XX ст.» (07.00.04 – археологія).
Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України
(04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 41827-75). Науковий керівник – Залізняк Л. Л., доктор істор.
наук, професор, завідувач відділу кам’яного віку (Інститут
археології НАН України). Опоненти: Сминтина О. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри археології
та етнології України (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова); Федорченко О. С., кандидат істор.
наук, доцент кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (59/12)
Чекурков Василь Серафимович, молодший науковий
співробітник дочірнього підприємства «Рівненська старовина» ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України: «Міста на території
Луцького повіту Волинського воєводства другої половини
XIV – першої половини XVII ст.» (07.00.04 – археологія).
Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України
(04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-2775). Науковий керівник – Прищепа Б. А., кандидат істор.
наук, доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Возний І. П.,
доктор істор. наук, професор кафедри культурології,
релігієзнавства та теології (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича); Панишко С. Д., кандидат істор. наук, доцент кафедри археології, давньої та
середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (60/12)
Фесовець Олег Романович, начальник відділу з координації підготовки та реалізації програмних документів департаменту стратегічного розвитку та планування
ПАТ «Укрзалізниця»: «Діяльність В. О. Соковича (1874 –
1953) в контексті розвитку залізничної науки та освіти»
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада К 26.820.02
у Державному університеті інфраструктури та технологій
МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 463102

74-70). Науковий керівник – Стрелко О. Г., доктор істор.
наук, доцент, професор кафедри управління процесами
перевезень (Державний університет інфраструктури та
технологій). Опоненти: Довганюк С. С., доктор істор. наук,
доцент, завідувач кафедри вагонів та вагонного господарства (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна);
Лупаренко Г. В., кандидат істор. наук, доцент, завідувач
відділу (Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (134/12)
Вацеба Ростислав Миролюбович, аспірант кафедри
історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка: «Ранні держави
дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII –
перша третина X ст.): система влади і її трансформації»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 35.051.12 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 239-41-20). Науковий керівник – Войтович Л. В.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії
середніх віків та візантиністики (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Головко О. Б.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Рудь М. О., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри історії стародавнього світу та
середніх віків (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (136/12)
Гуменний Віктор Леонідович, старший лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Львівського національного університету імені Івана Франка: «Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н. е. – початок III ст. н. е)» (07.00.02 –
всесвітня історія). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 239-41-11). Науковий керівник – Бандровський О. Г.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри археології
та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Петречко О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Литовченко С. Д., кандидат істор.
наук, доцент, декан історичного факультету (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). (137/12)
Волканова Наталя Володимирівна, викладач кафед-ри
української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету МОН України:
«Благодійна діяльність бессарабських дворян під час
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військових конфліктів середини XIX – початку XX ст.»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30;
тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Циганенко Л. Ф., доктор істор. наук, професор, професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, проректор
з науково-педагогічної роботи (Ізмаїльський державний
гуманітарний університет МОН України). Опоненти: Гончаренко О. М., доктор істор. наук, професор, декан природничо-технологічного факультету (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України); Гайдай О. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН
України). (153/12)
Москальова Юлія Романівна, тимчасово не працює:
«Джерела з вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.)»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1;
тел. (073) 413-03-23). Науковий керівник – Гедьо А. В.,
доктор істор. наук, професор кафедри історії України
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії мистецтв (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Арабаджи С. О., кандидат істор. наук, доцент кафедри історичних дисциплін
(Маріупольський державний університет). (208/12)
Білай Юрій Вікторович, аспірант кафедри історії та
філософії Бердянського державного педагогічного університету: «Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на півдні України (1918 – 1920 рр.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46).
Науковий керівник – Константінова В. М., доктор істор.
наук, професор, професор кафедри історії та філософії
(Бердянський державний педагогічний університет). Опоненти: Турченко Г. Ф., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Запорізький національний
університет); Митрофаненко Ю. С., кандидат істор. наук,
старший викладач кафедри теорії і методики середньої
освіти (КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»). (250/12)
Гуцал Віталій Анатолійович, завідувач НДЛ археології,
асистент кафедри архівознавства, спеціальних історичСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

них та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка: «Професор І. Винокур у науково-освітньому і громадському житті України (1948 – 2006 рр.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка МОН України,
історичний факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий керівник – Копилов С. А., доктор істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії, ректор (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти:
Пивоваров С. В., доктор істор. наук, професор, заступник
генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Строцень Б. С., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник відділу регіональної археології (ДП «НДЦ
«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України). (256/12)
Руднік Денис Геннадійович, асистент кафедри історико-філософських дисциплін Луганського національного
аграрного університету, м. Харків: «Боярство ПівденноЗахідної Русі ХІ – ХІV ст.» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів,
вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий
керівник – Климов А. О., кандидат істор. наук, професор,
професор кафедри історії України (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України, м. Старобільськ). Опоненти: Федака С. Д., доктор істор.
наук, професор, професор кафедри історії України (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»); Паршин І. Л.,
кандидат істор. наук, доцент кафедри історії середніх віків
та візантиністики (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (260/12)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Сірик Максим Віталійович, старший викладач кафедри
менеджменту видавничо-поліграфічної галузі Видавничополіграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Управління основними виробничими
засобами поліграфічних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Круш П. В., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Тарасюк Г. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і
туризму (Житомирський державний технологічний універ103
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ситет); Базилюк В. Б., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри підприємництва та маркетингу (Українська академія друкарства). (109/12)
Судак Геннадій Вікторович, директор ТОВ «Торговий
дім «Санко», м. Вінниця: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.083.02 у
Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7;
тел. (0412) 37-49-31). Науковий керівник – Скидан О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України).
Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України);
Коробка С. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України). (125/12)
Шлапак Максим Анатолійович, керівник групи продажів та обслуговування клієнтів сегмента малого та
середнього бізнесу в центрі обслуговування абонентів
відділу продажів бізнес-сегмента Житомирської філії ПАТ
«Укртелеком»: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України
(10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412) 37-4931). Науковий керівник – Зіновчук В. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри маркетингу (Житомирський
національний агроекологічний університет МОН України).
Опоненти: Черевко Г. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки (Львівський національний
аграрний університет МОН України); Петров В. М., кандидат екон. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної
роботи, професор кафедри маркетингу, підприємництва
і організації виробництва (Харківський національний
аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН України).
(126/12)
Даниленко Євген Сергійович, аспірант кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Маркетингова концепція управління діяльністю підприємств-автодилерів:
поведінковий підхід» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96).
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Науковий керівник – Шевченко І. Ю., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Мних О. Б., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу і логістики (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України); Зоріна О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
маркетингу (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). (127/12)
Паранюк Ярослав Дмитрович, викладач кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:
«Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)
47-50-59). Науковий керівник – Микитюк П. П., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та публічного управління (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Гончар О. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельницький національний
університет МОН України); Тарасюк Г. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму (Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (148/12)
Савчук Дмитро Михайлович, аспірант кафедри
менеджменту та публічного управління Тернопільського
національного економічного університету: «Управління
економічним і соціальним розвитком громади на засадах
синергізму» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-5059). Науковий керівник – Монастирський Г. Л., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та публічного управління, директор Наукового інституту
управління проектами (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Козирєва О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і
адміністрування (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Жук П. В., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України»). (149/12)
Лаба Ірина Зінонівна, асистент кафедри аналітичної
економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка: «Державне регулюСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
вання міжнародного переміщення капіталу у малих відкритих економіках» (08.00.01 – економічна теорія та історія
економічної думки). Спецрада Д 35.051.22 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
260-34-02). Науковий керівник – Грабинська І. В., кандидат
екон. наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Шевчук В. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин (Львівський торговельно-економічний університет); Шиманська О. П., кандидат екон. наук,
доцент кафедри економічної теорії (Тернопільський національний економічний університет). (176/12)
Навроцька Ірина Іванівна, асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках»
(08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02).
Науковий керівник – Михайлишин Р. В., кандидат екон.
наук, доцент, декан економічного факультету (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Башнянин Г. І., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України завідувач кафедри теоретичної
та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет); Штундер І. О., кандидат екон. наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики (Київський національний торговельно-економічний
університет). (177/12)
Чавичалов Ігор Ігорович, аспірант кафедри економіки
промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
МОН України: «Розвиток управлінського персоналу промислового підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Гармідер Л. Д., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри економіки промисловості та організації виробництва (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет» МОН України). Опоненти: Зборовська О. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет МОН України); Згалат-Лозинська Л. О., кандидат екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці
(ННІ менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»).
(188/12)
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Стрекаль Олег Олегович, керівник проектів відділу
корпоративних фінансів АТ «Альфа-Банк»: «Модернізація
державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 26.001.12 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Романюк М. В., кандидат екон. наук,
доцент кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лисяк Л. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів
(Університет митної справи та фінансів); Стефанюк І. Б.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського
обліку, заступник директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету Рахункової палати
України. (230/12)
Рубежанська Вікторія Олегівна, асистент кафедри
фінансів, обліку та банківської справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ: «Державне регулювання розвитком національного
ринку праці» (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) 242-24-64). Науковий керівник – Гнатенко І. А., кандидат екон. наук, доцент, докторант
(Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Диха М. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельницький національний університет); Васюренко Л. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку і
аудиту, декан економічного факультету (Луганський національний аграрний університет, м. Харків). (231/12)
Сугак Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри
фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління»: «Державна
політика економічного розвитку сфери водопостачання
та водовідведення» (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) 242-24-64). Науковий
керівник – Штулер І. Ю., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти: Білоскурський Р. Р., доктор
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, декан економічного факультету
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Войтович С. Я., кандидат екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу (Луцький національний
технічний університет). (233/12)
Кристиняк Мирослава Богданівна, тимчасово не працює: «Формування механізму управління економічною
105

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
безпекою малих промислових підприємств» (21.04.02 –
економічна безпека суб’єктів господарської діяльності).
Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул.
Городоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник –
Штангрет А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування (Українська академія друкарства). Опоненти:
Головкова Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів та економічної безпеки (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна); Горбан І. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку (Львівський державний університет внутрішніх справ).
(234/12)
Лугова Марина Сергіївна, фахівець із роботи з європейськими програмами та проектами відділу міжнародних зв’язків Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Активізація інвестиційної
діяльності в регіоні» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада К 32.051.06 у
Східноєвропейському національному університеті імені
Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі,
13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник – Цимбалюк І. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Забарна Е. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком (Одеський національний
політехнічний університет МОН України); Вознюк М. А.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів,
банківської справи і страхування (Львівський навчальнонауковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України). (235/12)
Бачишина Лариса Дмитрівна, старший викладач кафедри прикладної математики Національного університету
водного господарства та природокористування: «Еколого-економічні засади трансформації зерновиробництва
України в контексті змін клімату» (08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 47.104.03 у Національному університеті
водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-3098). Науковий керівник – Грицюк П. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
(Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Сохнич А. Я., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами (Львівський національний аграрний університет);
Хомюк Н. Л., кандидат екон. наук, докторант кафедри між106

народних економічних відносин та управління проектами
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). (236/12)
Войчук Максим Володимирович, фахівець із роботи
з іноземними студентами та викладачами відділу міжнародних зв’язків у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки: «Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста» (08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Спецрада К 32.051.06 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий
керівник – Павліха Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
управління проектами (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). Опоненти: Карлова О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія МОН
України); Щеглюк С. Д., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник сектору просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (237/12)
Остапенко Олександр Петрович, старший викладач
кафедри фінансового забезпечення військ військового
факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Моделі та методи оцінки ризику виконання бюджетних
програм в Збройних Силах України» (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Спецрада Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 764-57-15). Науковий керівник – Бажан Л. І., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економіко-соціальних систем та інформаційних технологій (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України). Опоненти: Клебанова Т. С.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця); Рамазанов С. К., доктор
екон. і тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (245/12)
Шевченко Людмила Олегівна, начальник відділу соціально-трудових відносин управління роботи з персоналом
Держпідприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»: «Розробка стратегії інноваційного
розвитку підприємств спиртової галузі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.058.01 у Національному
університеті харчових технологій МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Науковий керівник – Пєтухова О. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту (Національний університет харчових технологій
МОН України). Опоненти: Федун І. Л., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України); Пащенко О. П., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (268/12)
Романюк Наталія Дмитрівна, в. о. декана факультету
управління та бізнес-аналітики ПВНЗ «Університет Короля
Данила»: «Підвищення ефективності діяльності посередницьких структур в сільському господарстві» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України
(80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1;
тел. (032) 224-23-35). Науковий керівник – Якубів В. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та
менеджменту (Харківський національний технічний університет імені Петра Василенка); Янишин Я. С., кандидат
екон. наук, доцент, декан економічного факультету (Львівський національний аграрний університет). (284/12)
Терент’єва Наталія Валеріївна, викладач кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного
університету: «Удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
керівник – Череп О. Г., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри управління персоналом і маркетингу (Запорізький національний університет). 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); Завербний А. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний
університет «Львівська політехніка»). (292/12)
Іванюк Вікторія Едуардівна, аспірант кафедри фінансів економічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12
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у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Лютий І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Швабій К. І., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ економіки, оподаткування
та митної справи (Національний університет державної
фіскальної служби України); Славкова А. А., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (295/12)
Кучменко Віталій Олександрович, старший викладач
кафедри економічної безпеки, публічного управління та
адміністрування Житомирського державного технологічного університету: «Удосконалення механізму управління транспортною системою міста» (08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д
29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-0342). Науковий керівник – Ахромкін Є. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування (Житомирський
державний технологічний університет). Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу
проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут економіко-правових досліджень НАН України); Хорошилова І. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин (Харківський національний автодорожній університет). (297/12)
Пчелинська Ганна Володимирівна, старший викладач
кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Аналітичне забезпечення ефективного управління витратами
підприємства»: 08.00.04 – економіка і управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті
імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42).
Науковий керівник – Клюс Ю. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).
Опоненти: Чиж В. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри обліку, аналізу і оподаткування (Черкаський державний технологічний університет); Курило О. Б., кандидат
екон. наук, доцент кафедри фінансів (Національний університет «Львівська політехніка»). (298/12)
Ванькович Любомир Ярославович, старший викладач
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національного університету «Львівська політехніка» МОН
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
України: «Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Георгіаді Н. Г., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Турило А. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки, організації
та управління підприємствами (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України); Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки та
управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (299/12)
Шпак Юрій Несторович, аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»: «Економічне оцінювання
та управління інформаційною діяльністю підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-22-10). Науковий керівник – Мельник О. Г., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Перерва П. Г., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Балан О. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку (Одеський
національний політехнічний університет МОН України).
(300/12)
Архіпов Назар Миколайович, тимчасово не працює:
«Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156,
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий
керівник – Ситник Г. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Чорна М. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємств харчування та
торгівлі (Харківський державний університет харчування
та торгівлі); Трут О. О., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту (Львівський торговельноекономічний університет Центральної спілки споживчих
товариств України). (362/12)
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Галак Костянтин Ілліч, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного
торговельно-економічного університету: «Облік витрат
соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит –
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01
у Київському національному торговельно-економічному
університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19;
тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Сопко В. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку
та оподаткування (Київський національний торговельноекономічний університет). Опоненти: Чижевська Л. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку
і аудиту (Житомирський державний технологічний університет МОН України); Омецінська І. Я., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (363/12)
Кучеренко Анастасія Владиславівна, тимчасово не
працює: «Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156,
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий
керівник – Гуляєва Н. М., кандидат екон. наук, професор,
професор кафедри економіки та фінансів підприємств
(Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Пантелєєва Н. М., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи
(Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України); Пробоїв О. А.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (Івано-Франківський ННІ менеджменту Тернопільського національного
єкономічного університету МОН України). (364/12)
Янковська Галина Вікторівна, викладач Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету: «Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного
господарства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.055.01 у Київському національному торговельноекономічному університеті МОН України (02156, м. Київ,
вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник –
Ромат Є. В., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри маркетингу (Київський національний
торговельно-економічний університет). Опоненти: Литовченко І. Л., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу (Одеський національний економічний
університет МОН України); Крупенна І. А., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
регіонального розвитку (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). (365/12)

(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»). (368/12)

Фраєр Олексій Володимирович, молодший науковий
співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»: «Перехід сільського господарства України на
засади сталого розвитку» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.239.01
у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
(01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-2236). Науковий керівник – Бородіна О. М., доктор екон. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). Опоненти:
Хвесик М. А., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, директор (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»); Буринська О. І.,
кандидат екон. наук, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (366/12)

Жорж Аль Жаммаль, аспірант кафедри економічної
кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки: «Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі
забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). 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 – Тімофєєв В. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики та управління
економічною безпекою (Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Погорелов Ю. С., доктор екон. наук, доцент, радник члена Рахункової палати
України; Чех Н. О., кандидат екон. наук, старший викладач
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). (369/12)

Кириченко Костянтин Іванович, асистент кафедри
управління Сумського державного університету: «Державне регулювання національної економіки України з
урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв’язків»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий
керівник – Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені
Олега Балацького (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Славкова О. П., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Сумський національний аграрний університет); Шликова В. О.,
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки (НДЦ
індустріальних проблем розвитку НАН України). (367/12)
Кубатко Вікторія Василівна, асистент кафедри управління Сумського державного університету: «Державна
політика детінізації економіки України з урахуванням
економіко-екологічних факторів» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Кислий В. М.,
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри
управління (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Губарєва І. О., доктор екон. наук, доцент,
професор, завідувач сектору (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України); Дзеверіна К. С., кандидат
екон. наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури
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Хайло Яна Миколаївна, заступник генерального директора – директор фінансово-економічного департаменту
КП «Харківводоканал»: «Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). 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 – Димченко О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Зборовська О. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (Запорізький національний університет МОН України); Бережна А. Ю., кандидат екон. наук,
доцент, начальник Регіонального відділення Фонду держмайна України по Полтавській області. (370/12)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Луценко Анна Володимирівна, старший лаборант кафедри філософії Національного університету біоресурсів і
природокористування України МОН України: «Тілесність
у соціокультурному вимірі сучасності» (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури). Спецрада Д
26.161.02 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.
278-06-05). Науковий керівник – Культенко В. П., кандидат
філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (Націо109

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
нальний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України). Опоненти: Гомілко О. Є., доктор
філософ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики (Інститут
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); Чаус А. Д.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін (Київська муніципальна
академія естрадно-циркового мистецтва Київської міськдержадміністрації). (41/12)
Білецька Вікторія Вікторівна, методист відділення
Медичного коледжу Української медичної стоматологічної
академії: «Іван Мірчук як історик української філософії:
європейський контекст» (09.00.05 – історія філософії).
Спецрада К 26.053.13 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Кравченко П. А., доктор філософ. наук, професор, декан історичного факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Сторожук С. В., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри філософії (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Бежнар Г. П., кандидат філософ. наук, доцент кафедри
української філософії та культури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (122/12)

імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Кондратьєва І. В.,
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Горохолінська І. В., кандидат філософ.
наук, асистент кафедри культурології, релігієзнавства та
теології (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича). (324/12)
Фоменко Антон Валерійович, тимчасово не працює:
«Фундаменталістський поворот у сучасному російському православ’ї» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада
Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Шкіль С. О., доктор філософ. наук, доцент кафедри
філософії (Національний університет біоресурсів та природокористування України). Опоненти: Кондратьєва І. В.,
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Христокін Г. В., кандидат філософ. наук,
доцент, доцент кафедри філософії та політології (Університет державної фіскальної служби України). (325/12)

Станкевич Віталій Анатолійович, старший науковий
співробітник Центру дослідження релігії Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Новозавітна теологія учнівства та її актуалізація в сучасних українських євангельських практиках» (09.00.14 –
богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Чорноморець Ю. П., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Кондратьєва І. В., доктор
філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Горбенко В. І., кандидат філософ. наук, проректор
Запорізької біблійної семінарії. (323/12)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Савощенко Яна Анатоліївна, аспірантка кафедри
фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Фольклоризм авторської прози Марії Матіос» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Наумовська О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри фольклористики
(Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гарасим Я. І., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
фольклористики імені академіка Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи (Львівський національний університет імені Івана Франка); 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). (45/12)

Гура Віталій Олексійович, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Есхатологія християн віри євангельської (п’ятидесятників)»
(09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Мокієнко М. М.,
кандидат істор. наук, науковий співробітник Центру дослідження релігії (Національний педагогічний університет

Тодорова Наталія Юріївна, викладач кафедри іноземних мов Військової академії: «Фразеологічні одиниці просторової семантики в українській та англійській
мовах» (10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне
мовознавство). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
239-41-04). Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри французької
філології (Львівський національний університет імені Іва-
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
на Франка). Опоненти: Терехова С. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри російської мови і літератури (Київський національний лінгвістичний університет);
Коляда Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач
кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (74/12)
Бугайова Оксана Іванівна, заступник начальника
навчально-методичного відділу – керівник сектору інформаційно-методичного забезпечення Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв: «Соціальна реклама:
лексика, граматика, стилістика» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада К 32.051.02 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України
(43000, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-23).
Науковий керівник – Навальна М. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри документознавства (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Струганець Л. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української мови та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Денисевич О. В., кандидат філол.
наук, старший викладач кафедри видавничої справи,
редагування, основ журналістики та філології (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (90/12)

філол. наук, доцент, доцент кафедри української літератури (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Янковська Ж. О., доктор філол.
наук, доцент, доцент кафедри культурології та філософії
(Національний університет «Острозька академія»); Журба С. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
української та зарубіжної літератур (Криворізький державний педагогічний університет). (95/12)
Бондаренко Олена Євгенівна, учитель української мови
та літератури КУ «Сумська спеціалізована школа І – III ступенів № 9»: «Функціонально-комунікативний потенціал
односкладних речень у мові сучасних українських масмедіа» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 08.051.05
у Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Олексенко В. П., доктор філол. наук, професор, декан факультету філології та журналістики (Херсонський державний
університет). Опоненти: Кульбабська О. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри сучасної української
мови (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича); Голікова Н. С., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри української мови (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (121/12)

Ахмад Інна Михайлівна, старший викладач кафедри
англійської мови технічного спрямування Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Асоціативно-семантичні зв’язки циклічних темпоролексем у російській мові»
(10.02.02 – російська мова). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (01001,
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник – Слива Т. В., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри слов’янських мов (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Дядечко Л. П., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри російської філології (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Сахарова О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри мов (Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського). (91/12)

Бойчук Валентина Михайлівна, аспірант кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 23941-04). Науковий керівник – Коляда Е. К., кандидат філол.
наук, професор, завідувач кафедри практики англійської
мови (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Андрейчук Н. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
(Львівський національний університет імені Івана Франка); Мірончук Т. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри іноземних мов природничих факультетів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(124/12)

Чуй Андрій Валерійович, старший лаборант кафедри
слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Українська любовна лірика початку XX століття: фольклорні інтенції модерного тексту» (10.01.01 – українська література). Спецрада
К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; тел. (066)
362-25-81). Науковий керівник – Яблонська О. В., кандидат

Коропатніцька Тетяна Петрівна, асистент кафедри
іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній
німецькій мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий
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керівник – Михайленко В. В., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри іноземної філології та перекладу
(Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти: Материнська О. В., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри германської філології та перекладу
(Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка); Угринюк Р. В., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри німецької філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (189/12)
Чорній Анастасія Любомирівна, аспірант кафедри
англійської мови Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Медіативні стратегії посередника
у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів ХІХ – ХХІ століть)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29).
Науковий керівник – Єсипенко Н. Г., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри англійської мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Морозова І. Б., доктор філол. наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Коляда Е. К.,
кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (190/12)
Томусяк Аліна Олегівна, асистент кафедри іноземних
мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському
художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у
Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник –
Єсипенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри англійської мови (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Приходько Г. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри
англійської філології (Запорізький національний університет); Федорчук М. М., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). (191/12)
Марчук Оксана Вікторівна, аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича: «Структура і лексико-семантичні параметри текстів англійськомовного жанру фентезі (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер»)» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
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України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Бехта І. А., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Волкова С. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський
національний лінгвістичний університет); Клименко О. Л.,
кандидат філол. наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Запорізький
національний університет). (192/12)
Коропецька Оксана Іллівна, аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Сучасний британський парентальний дискурс: когнітивно-семантичний аспект» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Осовська І. М., доктор філол. наук, професор, декан факультету іноземних
мов (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). Опоненти: Приходько Г. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри англійської філології
(Запорізький національний університет); Семенюк А. А.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри практики
англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (193/12)
Ягело Світлана Петрівна, учений секретар Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького: «Жіночі персонажі у демонологічній прозі
українців Карпат» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада
Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Сокіл В. В., доктор філол. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач відділу фольклористики (Інститут народознавства НАН України). Опоненти:
Давидюк В. Ф., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри української літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Костик В. В.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української
літератури (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича). (195/12)
Комарніцька Людмила Миколаївна, викладач кафедри
інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчальнореабілітаційного соціально-економічного коледжу: «Особливості художньої трансформації євангельського сюжету
про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX – початку
XXI століть» (10.01.05 – порівняльне літературознавство).
Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Кеба О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри германських мов та зарубіжної
літератури (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Александрова Г. А.,
доктор філол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
Бугрій А. С., кандидат філол. наук, доцент кафедри германської філології (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка). (196/12)
Сивець Тетяна Василівна, провідний фахівець відділу
академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Християнські концепти в
літературі Київської Русі (XI – XIII ст.» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.001.15 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Сліпушко О. М., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Білоус П. В., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики (Житомирський державний
університет імені Івана Франка); Випасняк Г. О., кандидат
філол. наук, доцент кафедри іноземних мов (Національний університет «Львівська політехніка»). (197/12)
Федорова Анастасія Олександрівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка: «Становлення правової
термінологічної семантики в індоєвропейських мовах»
(10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада К 41.053.05
у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020,
м. Одеса, вул. Старопортофраиківська, 26; тел. (048) 72340-98). Науковий керівник – Іліаді О. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри методик дошкільної
та початкової освіти (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
Опоненти: Глущенко В. А., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри германської та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); Александрова О. В., кандидат
філол. наук, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних
факультетів (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). (212/12)
Аккурт Владислава Євгенівна, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ні К. Д. Ушинського»: «Лінгвістичні особливості модальності переконання у мові обвинувача в судовому дискурсі
(на матеріалі англійської та української мов)» (10.02.15 –
загальне мовознавство). Спецрада К 41,053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98).
Науковий керівник – Корольова Т. М., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної
та прикладної лінгвістики (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Карпенко О. Ю., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри граматики англійської мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Сивокінь Г. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Одеська державна академія будівництва та архітектури). (213/12)
Мигалець Оксана Іванівна, викладач кафедри англійської філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Лексико-семантична група “Конфліктні дії’:
системно-структурний підхід (на матеріалі української та
англійської мов)» (10.02.15 – загальне мовознавство).
Спецрада К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Фабіан М. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри
англійської філології (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). Опоненти: Тищенко О. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри технічного перекладу
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Сорока Т. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет). (215/12)
Содель Олександр Сергійович, викладач кафедри
англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету: «Крос-культурна інконгруетність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою)» (10.02.16 –
перекладознавство). Спецрада Д 26.054.05 у Київському
національному лінгвістичному університеті МОН України
(03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044)
287-33-72). Науковий керівник – Ніконова В. Г., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології і перекладу (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Іваницька М. Л., доктор філол.
наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та
перекладу (Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка); Гізер В. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства
та прикладної лінгвістики (Херсонський державний університет). (218/12)
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Бортун Каріна Олександрівна, асистент кафедри української мови Донецького національного університету імені
Василя Стуса, м. Вінниця: «Структурно-семантичні типи
та функції імперативних висловлень у публіцистичному і
офіційно-діловому стилях» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада К 73.053.07 у Черкаському національному
університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472)
35-53-96). Науковий керівник – Вінтонів М. О., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
мови (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Масицька Т. Є., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри української мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
Новікова О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг). (270/12)
Дорошенко Марина Нестерівна, директор ТОВ «Центр
іноземних мов «Спік Інглиш»: «Функційно-семантичні параметри часток у мові української преси початку XXI століття»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 73.053.07 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-96). Науковий керівник – Вінтонів М. О., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Київський університет імені Бориса
Грінченка). Опоненти: Кондратенко Н. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Пономаренко К. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг). (271/12)
Янчишин Анатолій Миколайович, викладач кафедри
української філології Хмельницького національного університету: «Власні назви промислових товарів: типологія, походження і функціонування» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада К 73.053.07 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (18031, м. Черкаси, вул. Шевченка, 81; тел. (0472)
35-53-96). Науковий керівник – Торчинський М. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української філології (Хмельницький національний університет).
Опоненти: Лукаш Г. П., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри інформаційних систем управління
(Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця); Лонська Л. І., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри українського мовознавства і прикладної
лінгвістики (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). (272/12)
Доній Тетяна Миколаївна, асистент кафедри іноземних
мов математичних факультетів Інституту філології Київ114

ського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Архетипи і топоси постмодерністської поезії України та
США» (10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Астаф’єв О. Г., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (Інститут філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Павленко О. Г., доктор філол. наук, професор кафедри англійської філології, декан факультету
іноземних мов (Маріупольський державний університет);
Бугрій А. С., кандидат філол. наук, доцент кафедри германської філології (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка). (301/12)
Васильєва Ольга Олександрівна, викладач кафедри
іноземних мов № 2 Національного університету «Одеська
юридична академія»: «Структурно-семантичні особливості
ідеонімів (на матеріалі англійської мови)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України
(65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-0703). Науковий керівник – Карпенко О. Ю., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). Опоненти: Серякова І. І., доктор філол.
наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи
і міжнародних зв’язків, професор кафедри германської і
фіно-угорської філології (Київський національний лінгвістичний університет); Носакіна С. В., кандидат філол. наук,
доцент, завідувач кафедри української мови та іноземних
мов (Одеський державний аграрний університет). (304/12)
Мораді Арезу, викладач кафедри мовної підготовки Інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Структура,
семантика і функції назв міських об’єктів сучасного міста (на матеріалі емпоронімів та трапезонімів м. Харкова)» (10.02.02 – російська мова). Спецрада К 64.053.05
у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий
керівник – Степанченко І. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри російської мови (Харківський
національної університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Яроцька Г. С., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри прикладної лінгвістики (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова); Голікова О. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу (Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ).
(331/12)
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Оскирко Олексій Павлович, викладач української мови
ПВНЗ «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом»: «Назви їжі та напоїв у східноподільських говірках» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 73.053.07
у Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, вул.
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-96). Науковий керівник –
Тищенко Т. М., кандидат філол. наук, доцент, професор
кафедри української мови та методи її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини). Опоненти: Глуховцева К. Д., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри української філології та
загального мовознавства (ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ);
Щербина Т. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (373/12)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Маслова Олена Олегівна, асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Кримінально-правова
характеристика обстановки вчинення злочину» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Орловський Р. С., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
№ 1 (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Харченко В. Б., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Загиней З. А., доктор юрид.
наук, доцент, начальник відділу кримінально-правових
дисциплін Інституту спеціальної підготовки (Національна
академія прокуратури України). (5/12)
Бахаєва Альона Сергіївна, ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ: «Недійсність правочинів, які вчинено під впливом обману та насильства»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.700.02
у Харківському національному університеті внутрішніх
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Л. Ландау,
27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Зайцев О. Л., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільноправових дисциплін факультету № 4 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
цивільно-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Сергієнко В. В., кандидат
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юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового регулювання економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). (7/12)
Лєзін Євгеній Євгенович, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Забезпечення доказів в цивільному процесі
України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.001.06 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Притика Ю. Д., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри правосуддя (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимченко Г. П., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного,
трудового та підприємницького права (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України); Штефан А. С.,
кандидат юрид. наук, завідувач відділу авторського права
та суміжних прав (НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України). (19/12)
Кравців Ярослав Васильович, завідувач сектору аудиту ГУ ДФС у Львівській області: «Продукти харчування
як об’єкти цивільних прав» (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) 47-5051). Науковий керівник – Шишка Р. Б., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри інтелектуальної власності
і права (Київський інститут інтелектуальної власності та
права Національного університету «Одеська юридична
академія»). Опоненти: Васильєва В. А., доктор юрид. наук,
професор, директор Навчально-наукового юридичного
інституту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Стефанчук М. О., кандидат
юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник юридичного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (31/12)
Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна, адвокат АТ
«Матвіїв і Партнери»: «Охорона прав інтелектуальної
власності співавторів творів науки» (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 – Яворська О. С., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Харитонова О. І., доктор юрид. наук, професор,
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член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
права інтелектуальної власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська юридична академія»); Слома В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри цивільного права і процесу (Тернопільський національний економічний університет). (35/12)
Калашнікова Олена Володимирівна, суддя Київського
апеляційного адміністративного суду: «Адміністративноправові засади використання інформаційних технологій та
інформаційних ресурсів у державній митній справі України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Миськів Л. І., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Київський міжнародний університет). Опоненти:
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача
докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); Пчелін В. Б., доктор юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративної діяльності поліції
факультету № З (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (73/12)
Уразовська Ольга Сергіївна, адвокат Ради адвокатів
Одеської області: «Спадкування права на земельну ділянку за законодавством України» (12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01).
Науковий керівник – Кізлова О. С., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
цивільного і господарського права та процесу (Міжнародний гуманітарний університет МОН України). Опоненти: Погрібний С. О., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, суддя Верховного Суду;
Валах В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). (94/12)
Полюк Юлія Іванівна, асистент кафедри цивільного
процесу Національного університету «Одеська юридична академія»: «Право на звернення до суду за захистом
порушених, невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством України» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Голубєва Н. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний
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університет «Одеська юридична академія» МОН України).
Опоненти: Гусаров К. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України);
Білоусов Ю. В., кандидат юрид. наук, професор, професор
кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький університет управління та права). (96/12)
Чуєнко Валентина Іванівна, аспірант кафедри міжнародного права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Правове регулювання статусу
біженців в Європейському Союзі: сучасний стан і перспективи розвитку» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада
Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Яковюк І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Смирнова К. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних
відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Савчук К. О., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). (132/12)
Демків Денис Миколайович, прокурор п’ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання
державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами» (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 –
Банах С. В., кандидат юрид. наук, декан (Тернопільський
національний економічний університет). Опоненти: Собакарь А. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ); Мартинюк О. Г.,
кандидат юрид. наук, заступник прокурора Хмельницької
області. (135/12)
Гентош Ростислав Євгенович, старший викладач кафедри цивільного права та процесу Львівського торговельноекономічного університету: «Диспозитивність у правовому
регулюванні» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45).
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Науковий керівник – Кельман М. С., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та філософії права
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Серьогін В. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Каленюк О. М., кандидат юрид. наук, завідувач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих
дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (198/12)
Коваль Наталія Тарасівна, аспірантка ПВНЗ «Університет Короля Данила»: «Засадничі принципи правозастосування у розбудові правової держави: методологічні
основи концептуалізації» (12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35;
тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Кельман М. С.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії
та філософії права (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Андріїв В. І., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри права (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Котуха О. С., кандидат юрид.
наук, доцент, декан (Львівський торговельно-економічний
університет). (199/12)
Голоднова Тетяна Станіславівна, провідний спеціаліст
Служби безпеки України: «Контроль як гарантія законності управління майном військових формувань України:
адміністративно-правові засади» (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: Коропатнік І. М., доктор
юрид. наук, доцент, начальник кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Кучинський Ю. Д., кандидат юрид.
наук, завідувач НДЛ криміналістичної та спеціальної техніки (Державний науково-дослідний інститут МВС України).
(206/12)
Муринець Наталія Ярославівна, інспектор сектору
охорони публічного порядку управління превентивної
діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області:
«Девіантна поведінка дитини: правовий вимір» (12.00.12 –
філософія права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому
університеті управління та права Хмельницької облради
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(29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел.
(0382) 71-80-00). Науковий керівник – Гарасимів Т. З.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії
та філософії права (ННІ права та психології Національного
університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Омельчук О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, ректор (Хмельницький університет управління та
права); Андрусишин Р. М., кандидат юрид. наук, старший
викладач кафедри соціальних дисциплін факультету № 3
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції (Львівський державний університет внутрішніх
справ). (219/12)
Гладун Галина Ігорівна, викладач кафедри філософії
та політології Львівського державного університету внутрішніх справ: «Правова допомога як соціальний феномен» (12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02
у Хмельницькому університеті управління та права Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник –
Бліхар В. С., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії та політології (Львівський державний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Омельчук О. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
ректор (Хмельницький університет управління та права);
Копельців-Левицька Є. Д., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри правознавства, соціології та політології
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). (220/12)
Карпенко Роман Валерійович, викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Розслідування
заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
керівник – Лускатов О. В., кандидат юрид. наук, доцент,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: 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»); Варава В. В., кандидат юрид.
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін (Університет митної справи та фінансів).
(223/12)
Кирюха Дмитро Євгенович, завідувач видавничо-поліграфічного відділення редакційно-видавничого відділу
Національної академії внутрішніх справ: «Розслідування
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злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць
розпусти і звідництвом» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС
України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056)
370-98-00). Науковий керівник – Ієрусалимов І. О., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри досудового
розслідування ННІ № 1 (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Мінченко С. І., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, проректор (Національна
академія прокуратури України); Єфімов М. М., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ). (224/12)
Костиря Олександр Миколайович, в. о. директора ДП
«Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»: «Криміналістична характеристика та
особливості розслідування грабежів і розбоїв, учинених
раніше засудженими особами» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел.
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Чаплинський К. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Мінченко С. І., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, проректор (Національна академія прокуратури України); Дрозд В. Г., кандидат юрид. наук, доцент,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності
міністерства (Державний науково-дослідний інститут МВС
України). (225/12)
Кузьменко Сергій Сергійович, прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської
області: «Розслідування шахрайства, пов’язаного з
інвестуванням коштів у будівництво об’єктів нерухомості» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини
та психіатрії (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Пчеліна О. В., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та
організації досудового слідства (Харківський національний університет внутрішніх справ); Дрозд В. Г., кандидат
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юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного
відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності міністерства (Державний науководослідний інститут МВС України). (226/12)
Назаренко Герман Артемович, директор ТОВ «ЕНЕРГОСВІТ КР»: «Розслідування незаконного заволодіння
зброєю та бойовими припасами, вчиненого військовослужбовцем у складі групи осіб» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел.
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Чаплинський К. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Степанюк Р. Л., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової експертологїї
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, головний спеціаліст
відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної освіти та науки департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України. (227/12)
Махмурова-Дишлюк Олена Петрівна, аспірант ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Адміністративно-правові гарантії забезпечення безпеки
мореплавства в період збройних конфліктів» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00).
Науковий керівник – Беззубов Д. О., доктор юрид. наук,
доцент, доцент, професор кафедри конституційного та
адміністративного права (Державний університет інфраструктури та технологій). Опоненти: Ануфрієв М. І., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права ННІ права імені князя
Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Коренева М. М., кандидат юрид. наук, консультант з ефективності підприємства
(Київський міський бізнес-центр). (247/12)
Школьний Євген Олександрович, експерт з питань
публічної адміністрації Центру політико-правових реформ:
«Правові засади участі держави в зовнішньоекономічній
діяльності» (12.00.04 – господарське право, господарськопроцесуальне право). Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН
України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Омельченко А. В., доктор
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юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного та
трудового права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти:
Василенко М. Д., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри господарського права і процесу (Національний
університет «Одеська юридична академія»); Дядюк Є. М.,
кандидат юрид. наук, старший юрист (Юридична компанія
Redcliffe Partners LLC). (248/12)
Сельська Вікторія Вікторівна, аспірант кафедри
загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія»: «Субсидіарна
юридична відповідальність: загальнотеоретичне дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада Д 41.136.01
у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України
(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048)
715-38-28). Науковий керівник – Оборотов Ю. М., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (Національний університет
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Кельман М. С.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та
філософії права Інституту права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»); Кравчук М. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права
(Тернопільський національний економічний університет).
(249/12)
Беспаль Ольга Леонідівна, старший викладач кафедри
кримінального права та процесу ННІ «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний інститут
імені Вадима Гетьмана»: «Кримінологічна характеристика
та запобігання злочинам проти життя та здоров’я дітей,
що вчиняються в сім’ї» (12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061)
220-58-63). Науковий керівник – Коваленко В. В., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, членкореспондент НАПрН України, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права
імені князя Володимира Великого (Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти: Денисов С. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології
(Академія державної пенітенціарної служби України); Тимчук О. Л., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального, цивільного та міжнародного права (Запорізький національний технічний університет). (251/12)
Торбєєв Микола Олександрович, адвокат Ради адвокатів Чернігівської області: «Злочини проти радіаційної
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

безпеки: кримінологічна характеристика, детермінація
і запобігання» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 22058-63). Науковий керівник – Денисов С. Ф., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (Академія
державної пенітенціарної служби України). Опоненти:
Шаблистий В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри кримінального права та кримінології факультету
підготовки фахівців для органів досудового розслідування (Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Багіров С. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінального та кримінального процесуального права (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (252/12)
Захарова Ольга Валеріївна, перший заступник
начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області: «Адміністративно-правова охорона суспільної моралі в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. 370-9800). Науковий керівник – Юнін О. С., доктор юрид. наук,
доцент, директор ННІ заочного навчання та підвищення
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид.
наук, доцент, т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); Чудновський О. В., кандидат юрид. наук, директор департаменту
громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської
міськради. (253/12)
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 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх
справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26;
тел. (056) 370-98-00). 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 відділу організації освітньої та наукової діяльності
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управління професійної освіти та науки департаменту
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
МВС України. (255/12)
Винокуров Олександр Вікторович, аспірант кафедри
правосуддя Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, адвокат: «Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Кучинська О. П., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інституту післядипломної освіти (Національна академія
внутрішніх справ); Циганюк Ю. В., кандидат юрид. наук,
завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності
(Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом). (258/12)

Городовенко В. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України;
Біцай А. В., кандидат юрид. наук, помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи другої судової
палати секретаріату Касаційного кримінального суду апарату Верховного Суду. (261/12)
Бондаренко Богдан Дмитрович, аспірант кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Закономірності як предмет
загальної теорії права» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Колодій А. М., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ
«Юридичний інститут» (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Петришин О. О., кандидат юрид. наук, вчений секретар (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН
України). (262/12)

Єременко Юрій Анатолійович, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Правові та організаційні основи спеціалізації
органів прокуратури в Україні» (12.00.10 – судоустрій;
прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Прилуцький С. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стефанчук М. М., доктор юрид. наук,
професор кафедри правового регулювання економіки
(ННІ «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Кравчук В. М., кандидат юрид. наук, заступник начальника
відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури (Інститут спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України). (259/12)

Шведа Ольга Сергіївна, заступник керівника управління – завідувач відділу Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України при Адміністрації Президента України: «Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання» (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 – Гріненко О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу
європейського права та міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти:
Білоцький С. Д., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права (Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Шелудченкова А. С., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Київський міжнародний університет). (291/12)

Бережанський Геннадій Іванович, аспірант кафедри
правосуддя Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий
аспект» (12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Кучинська О. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:

Кабенок Юлія Валеріївна, викладач кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського
університету права НАН України: «Правове регулювання арбітражного управління в процедурі банкрутства в
Україні» (12.00.04 – господарське право, господарськопроцесуальне право). Спецрада Д 11.170.02 в Інституті
економіко-правових досліджень НАН України (01032,
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14).
Науковий керівник – Поляков Б. М., доктор юрид. наук,
професор, суддя (Київський апеляційний господарський
суд). Опоненти: Подцерковний О. П., доктор юрид. наук,
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член-кореспондент НАПрН України, професор, завідувач
кафедри господарського права і процесу (Національний
університет «Одеська юридична академія» МОН України); Селіванова І. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України).
(303/12)
Біленко Віталій Ігорович, прокурор відділу нагляду за
додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області: «Договірне регулювання відносин,
що виникають у зв’язку із застосуванням допоміжних
репродуктивних технологій» (12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 28670-98). Науковий керівник – Крупчан О. Д., доктор юрид.
наук, професор, директор (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України).
Опоненти: Майданник Р. А., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Сенюта І. Я.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри медичного права (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького). (305/12)
Дмитренко Володимир Юрійович, юрисконсульт ПП
«Юридична компанія Віннер»: «Виконання іпотечного зобов’язання за цивільним законодавством України»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01
у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий керівник –
Луць В. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права (НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України). Опоненти: Шимон С. І., завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Кожевникова В. О., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри цивільно- та кримінально-правових дисциплін (Київський університет права НАН України).
(306/12)
Демченко Ярослав Олександрович, аспірант кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»: «Господарсько-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності, їх
охорони та захисту в Україні» (12.00.04 – господарське
право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К
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26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Матвєєв П. С.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом»). Опоненти: Рєзнікова В. В., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри господарського права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Клюєва Є. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри господарського та транспортного права
(Державний університет інфраструктури та технологій).
(307/12)
Мазур Віталій Вікторович, аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України: «Механізм цивільноправового регулювання сервітутних відносин в Україні»
(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 – Клименко О. М., доктор
юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем розвитку національного законодавства (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Отраднова О. О.,
доктор юрид. наук, професор, заступник декана з наукової
роботи та міжнародних відносин (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Берестова І. Е., кандидат юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник
відділу організації наукової роботи (Національна академія
внутрішніх справ). (339/12)
Коминар Назар Михайлович, викладач кафедри адміністративного права і процесу, фінансового права, інформаційного права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та
права»: «Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 35.140.02 у
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021.
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науковий керівник – Парпан У. М., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного
права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Беззубов Д. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права (Державний університет інфраструктури та технологій); Єсімов С. С., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 (Львівський державний
університет внутрішніх справ). (342/12)
Синдецька Аліна Володимирівна, викладач І категорії Маріупольського коледжу ДВНЗ «Приазовський
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державний технічний університет»: «Цивільно-правова
охорона винаходів в Україні» (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 – Бошицький Ю. Л., доктор юрид. наук, професор,
ректор (Київський університет права НАН України). Опоненти: Кулініч О. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових
дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська юридична
академія»); Ковальова М. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри міжнародного права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (371/12)
Попович Тетяна Григорівна, науковий співробітник
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Стандартизація як засіб
регулювання господарської діяльності» (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 – Деревянко Б. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри господарсько-правових
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг). Опоненти: Джабраілов Р. А., доктор юрид.
наук, доцент, заступник директора з наукової роботи
(Інститут економіко-правових досліджень НАН України);
Руденко Л. Д., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (ННІ права Сумського державного
університету). (376/12)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Теряєва Лариса Анатоліївна, викладач циклової комісії
музики та хореографії університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка: «Формування
методичної компетентності майбутніх учителів музики на
заняттях з хорового диригування» (13.00.02 – теорія та
методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Олексюк О. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Сверлюк Я. В., доктор пед. наук, професор, директор
Інституту мистецтв (Рівненський державний гуманітарний
університет); Софроній З. В., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи (Черніверцький національний університет імені Юрія Федьковича). (23/12)
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Лук’янчук Мар’яна Василівна, викладач кафедри іноземних мов Луцького педагогічного коледжу: «Підготовка майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Гусак П. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Шапран О. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»); Писарчук О. Т., кандидат пед.
наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та
дошкільної освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (66/12)
Процька Світлана Миколаївна, викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх
учителів-філологів». (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 45390-51). Науковий керівник – Бобрицька В. І., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Коваль Т. І., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний
лінгвістичний університет); Глушак О. М., кандидат пед.
наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (98/12)
Дудко Анна Федорівна, асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Комп’ютерно орієнтована
методика оцінювання якості тестів з вищої математики
викладачами закладів вищої освіти». (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д
26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий керівник –
Диховичний О. О., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент
кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Триус Ю. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
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кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
управління (Черкаський державний технологічний університет); Кислова М. А., кандидат пед. наук, заступник декана факультету повітряного транспорту та комп’ютерних
технологій (Криворізький коледж Національного авіаційного університету). (99/12)
Фокша Олена Михайлівна, викладач кафедри педагогіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»: «Педагогічні умови
формування фасилітаційної компетентності майбутніх
учителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Галіцан О. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти:
Романишина О. Я., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри інформатики і методики її навчання (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Гуцало Е. У.-С., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки
та психології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
(102/12)
Барбінов Віталій Вікторович, майстер виробничого
навчання ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної
освіти»: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі до професійної діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, членкореспондент НАПН України, декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка). Опоненти: Сушенцева Л. Л., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри психології (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ);
Луговська Е. М., кандидат пед. наук, викладач спеціальних
дисциплін відділення «Агроінженерія» (Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету).
(138/12)
Гончарук Віталій Володимирович, викладач-стажист
кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Формування екологічної культури майбутніх учителів
природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
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Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка); Плющ В. М., кандидат пед. наук, доцент
кафедри природничих наук та методик їхнього навчання
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (139/12)
Депчинська Іветта Аттілівна, викладач кафедри
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Розвиток
змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період
1919 – 1939 роки» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті МОН України (33000,
м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 26-78-65). Науковий керівник – Опачко М. В., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої
школи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
Опоненти: Жорова І. Я., доктор пед. наук, доцент, перший
проректор (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради); Мишкарьова С. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України). (165/12)
Лань Сіньцзюнь, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Забезпечення наступності фортепіанного навчання студентів з КНР в
системі музично-педагогічної освіти України» (13.00.02 –
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д
26.053.08 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Щолокова О. П., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Мозгальова Н. Г., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства
та інструментальної підготовки (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Щербініна О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри інструментально-виконавської підготовки
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (166/12)
Сунь Сінь, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування умінь
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саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки» (13.00.02 –
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д
26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Бодрова Т. О., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри
теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Стратан-Артишкова Т. Б.,
доктор пед. наук, професор, декан мистецького факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Панченко Г. П.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії (Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). (167/12)
Драч Анна Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування: «Формування
читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66;
тел. (061) 228-75-00). Науковий керівник – Пахомова Т. О.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет).
Опоненти: Шандрук С. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов (Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка); Розумна Т. С., кандидат
пед. наук, доцент кафедри іноземних мов і методики
викладання (Бердянський державний педагогічний університет). (209/12)
Безсонова Ольга Костянтинівна, директор закладу
дошкільної освіти № 67 «Сонячний» м. Краматорська:
«Професійний розвиток молодих педагогів в умовах
дошкільного навчального закладу» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем
виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник –
Гавриш Н. В., доктор пед. наук, професор, провідний
науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання (Інститут проблем виховання НАПН України).
Опоненти: Ляпунова В. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Лопухіна Т. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
відділу спеціальної та інклюзивної освіти (Донецький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
(266/12)
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Бондаренко Вікторія Володимирівна, вчитель початкових класів КЗ «Березківський НВК «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І – III ступенів» Миколаївської
облради: «Формування соціально-комунікативної активності молодших школярів у взаємодії урочної та позаурочної діяльності» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий керівник – Комар О. А., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Канішевська Л. В., доктор пед. наук, професор, в. о. заступника директора з наукової та експериментальної роботи
(Інститут проблем виховання НАПН України); Горват М. В.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії та методики
початкової освіти, декан факультету педагогіки та психології (Мукачівський державний університет). (333/12)
Кучер Галина Михайлівна, начальник управління праці та
соціального захисту населення Уманської міськради: «Соціальна підтримка вразливих категорій населення в умовах
територіальної громади» (13.00.05 – соціальна педагогіка).
Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України (20300,
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий
керівник – Кравченко О. О., доктор пед. наук, доцент, декан
факультету соціальної та психологічної освіти (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Опоненти: Рассказова О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); Коляденко С. М., кандидат пед. наук, доцент,
завідувач кафедри соціальних технологій (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). (334/12)
Філоненко Леся Вікторівна, фахівець з соціальної
роботи Обласного пансіонату для осіб похилого віку та
людей з інвалідністю, м. Вінниця: «Формування ціннісного ставлення до іншої людини в учнів шкіл-інтернатів»
(13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада К
74.053.02 в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини МОН України (20300,
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий
керівник – Максимчук Б. А., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри фізичного виховання (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Канішевська Л. В., доктор пед. наук,
професор, в. о. заступника директора з наукової та експериментальної роботи (Інститут проблем виховання НАПН
України); Вишнівська Н. В., кандидат пед. наук, старший
викладач кафедри початкової освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка). (335/12)
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Шелест Надія Анатоліївна, фахівець І категорії відділу
регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного
навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у
позааудиторній діяльності» (13.00.07 – теорія і методика
виховання). Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН
України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744)
3-45-82). Науковий керівник – Канішевська Л. В., доктор
пед. наук, професор, в. о. заступника директора з наукової
та експериментальної роботи (Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Безкоровайна О. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов (Рівненський державний гуманітарний університет); Яценко Л. В., кандидат пед. наук, доцент,
заступник декана соціоісторичного факультету (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (336/12)
Березюк Юлія Валеріївна, вчитель-методист, асистент
кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут»: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в початковій школі підручників зарубіжних видань»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий
керівник – Редько В. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач
відділу навчання іноземних мов (Інститут педагогіки НАПН
України). Опоненти: Будник О. Б., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Божок О. С., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри методики викладання іноземних мов (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (337/12)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Короленко Наталія Володимирівна, лікар, дитячий
невролог Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»: «Відновне лікування
дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія
та курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082,
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24).
Науковий керівник – Горша О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач клінічного відділу медичної реабілітації (ДП
«Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»).
Опоненти: Володимиров О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії
і спортивної медицини (Національна медична академія
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післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Шмакова І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри реабілітаційної медицини (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (9/12)
Ольховський Євген Сергійович, аспірант кафедри
дитячих інфекційних хвороб Харківського національного
медичного університету МОЗ України: «Клініко-імунологічні особливості ешерихіозу у дітей з різною активністю
Епштейн-Барр вірусної інфекції» (14.01.10 – педіатрія).
Спецрада Д 64.609.02 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул.
Амосова, 58; тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник –
Кузнєцов С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дитячих інфекційних хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Страшок Л. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри підліткової медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Чернишова Л. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячих
інфекційних хвороб та дитячої імунології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (10/12)
Нехаєнко Марія Іванівна, асистент кафедри дитячих і
підліткових захворювань Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України:
«Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої
терапії хронічних гастродуоденітів у підлітків» (14.01.10 –
педіатрія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел.
483-90-56). Науковий керівник – Бекетова Г. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Шадрін О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН
України»); Лукашук В. Д., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри педіатрії № 5 (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (11/12)
Кабіру Ахмад, аспірант кафедри урології ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України: «Клініко-патогенетичні особливості хронічного
бактеріального простатиту та результати комплексного лікування хворих» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д
26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053,
м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий
керівник – Литвинець Є. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри урології (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України). Опо125
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ненти: Гурженко Ю. М., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу сексопатології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН України»);
Головко С. В., доктор мед. наук, доцент, начальник клініки урології (Національний військово-медичний клінічний
центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони України). (15/12)
Артищук Василь Миколайович, лікар-уролог урологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні МОЗ
України: «Вибір оптимального методу лікування хворих з
нижньополярним нефролітіазом» (14.01.06 – урологія).
Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-6731). Науковий керівник – Шеремета Р. З., кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри урології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Черненко В. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу сечокам’яної хвороби
(ДУ «Інститут урології НАМН України»); Зайцев В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри урології та
нейрохірургії (Буковинський державний медичний університет МОЗ України). (17/12)
Турчин Андрій Михайлович, заступник головного
лікаря Київської обласної лікарні № 1 МОЗ України: «Діагностика та хірургічне лікування переломів таранної кістки» (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 – Анкін М. Л.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедії та травматології № 2 (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Коструб О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу спортивної та балетної травми (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»); Климовицький В. Г., доктор мед. наук, професор, директор (НДІ
травматології та ортопедії Донецького національного
медичного університету МОЗ України, м. Лиман). (38/12)
Климишин Юлія Ігорівна, лікар-кардіоревматолог, за
сумісництвом лікар ультразвукової діагностики і науковий співробітник відділу біотканинної реконструктивної
хірургії ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України»: «Комплексна
ехокардіографічна оцінка віддалених результатів операції
Росса» (14.01.23 – променева діагностика та променева
терапія). Спецрада Д 26.613.11 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
489-12-03). Науковий керівник – Руденко Н. М., доктор
мед. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи (ДУ «Науково-практичний медичний центр дитя126

чої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»). Опоненти: Лук’янова І. С., доктор мед. наук, завідувач відділення
променевої діагностики та пренатальної кардіології (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»); Іванів Ю. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри променевої діагностики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). (39/12)
Літвінов Олександр Олександрович, лікар-психіатр
Комунального некомерційного підприємства «Міський
психоневрологічний диспансер № 3» Харківської міськради: «Клініко-психопатологічні та соціально-психологічні
особливості розладів аутистичного спектру у повнолітніх»
(14.01.16 – психіатрія). Спецрада К 26.620.01 у ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» (04080,
м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий
керівник – Марценковський І. А., кандидат мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психічних
розладів дітей та підлітків (ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»). Опоненти: Пустовойт М. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Хаустова О. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та
медичної психології (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (50/12)
Климанська Людмила Анатоліївна, асистент кафедри
інфекційних хвороб Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Особливості діагностики та лікування ВІЛ-інфекції у хворих з позалегеневими
формами туберкульозу» (14.01.13 – інфекційні хвороби).
Спецрада Д 26.614.01 у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України»
(03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5; тел. (044) 275-37-11).
Науковий керівник – Голубовська О. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). Опоненти: Рябоконь О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Линник М. І., доктор мед. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). (100/12)
Чонко Ольга Юріївна, асистент кафедри акушерства та
гінекології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»: «Профілактика прееклампсії
у жінок із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі» (14.01.01 – акушерство та
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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49-82). Науковий керівник – Корчинська О. О., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Геник Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового
(Івано-Франківський національний медичний університет). (101/12)
Дідкова Юлія Петрівна, лікар-невропатолог Київської
клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2: «Клініконейрофізіологічна, нейровізуалізаційна та гемодинамічна
характеристика ускладнень мігрені (мігренозний статус
та мігрень-індукований інсульт)» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий
керівник – Мяловицька О. А., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри неврології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Морозова О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри рефлексотерапії (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Товажнянська О. Л.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології № 2 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (113/12)
Кришталь Валентин Євгенович, асистент кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету МОЗ України:
«Психоосвіта в комплексному лікуванні хворих на шизофренію» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел.
738-33-87). Науковий керівник – Кожина Г. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології
та медичної психології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Колядко С. П.,
доктор мед. наук, провідний науковий співробітник відділу неврозів і пограничних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Венгер О. П.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (114/12)
Надкевич Андрій Лонгінович, лікар-невролог Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного
лікування з включенням рефлексотерапевтичних методів у хворих з вертеброгенними рефлекторними попеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

реково-крижовими больовими синдромами і супутнім
остеодефіцитом» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада
Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка
Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий керівник – Бабінець Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної
практики – сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Морозова О. Г., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри рефлексотерапії (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Паєнок А. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (115/12)
Картавцев Ростислав Леонідович, генеральний директор Державного українського об’єднання «Політехмед»
МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування моделі
забезпечення закладів охорони здоров’я високовартісним
обладнанням» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада
К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46;
тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Слабкий Г. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
громадського здоров’я ФПО (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Любінець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри організації і управління охороною здоров’я (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького); Шевченко М. В., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, доцент кафедри «Школа охорони
здоров’я» (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (116/12)
Мангушева Вікторія Юріївна, молодший науковий
співробітник відділу науково-аналітичної роботи в дерматології та венерології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»: «Патогенетичне значення порушень
біоценозу шкіри та їх корекція у хворих на алергодерматози» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д
64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН
України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел.
(057) 706-32-00). Науковий керівник – Кутасевич Я. Ф.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»). Опоненти: Дудченко М. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з
шкірними та венеричними хворобами (Українська медична
стоматологічна академія МОЗ України); Савоськіна В. О.,
кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (117/12)
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Чайка Оксана Іванівна, аспірант кафедри акушерства
і гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Тактика ведення
індукованої вагітності при патології щитовидної залози» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д
26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Романенко Т. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Корнацька А. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН
України»); Товстановська В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (118/12)
Ємець Руслан Михайлович, лікар-анестезіолог дитячий
відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»: «Компресія трахеобронхіального дерева: діагностика, особливості анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії у дітей із
вродженими вадами серця» (14.01.30 – анестезіологія та
інтенсивна терапія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;
тел. 205-49-82). Науковий керівник – Жовнір В. А., доктор мед. наук, головний лікар (ДУ «Науково-практичний
центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»).
Опоненти: Дубров С. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Георгіянц М. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). (119/12)
Феськов Владислав Олександрович, аспірант кафедри
акушерства, гінекології та дитячої гінекології Харківського
національного медичного університету: «Тактика лікування безпліддя методиками ДРТ у жінок з ендометріозом
яєчників» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Тучкіна І. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Юзько О. М„ доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології
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(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Булавенко О. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
№ 2 (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (120/12)
Іквука Алоісіус Обінна, аспірант кафедри внутрішньої
медицини стоматологічного факультету імені професора
М. М. Бережницького ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Особливості ураження нирок у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та оптимізація лікування»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01
у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Вірстюк Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України). Опоненти: Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України); Паньків В. І., доктор мед. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу профілактики, лікування цукрового
діабету та його ускладнень (Український НПЦ ендокринної
хірургії і трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ
України). (170/12)
Пачевська Аліса Валеріївна, асистент кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова: «Реактивність біохімічного складу слини при використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2,; тел. (0342) 53-3295). Науковий керівник – Філімонов Ю. В., кандидат мед.
наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого
віку (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова). Опоненти: Палійчук І. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри стоматології Інституту
післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Ковач І. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої
стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
МОЗ України). (171/12)
Савченко Оксана Володимирівна, лікар-ревматолог
КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»: «Оптимізація
лікування дисліпідемії у хворих на ревматоїдний артрит»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01 у
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник –
Приступа Л. Н., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти
(Медичний інститут Сумського державного університету).
Опоненти: Яцишин Р. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Сміян С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ
«Тернопільський національний медичний університет»
МОЗ України). (172/12)
Левченко Дмитро Анатолійович, лікар ТОВ «Медичний
центр «Полімед»: «Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на нефролітіаз шляхом використання мікро- та ультра-мініперкутанної нефролітотрипсії»
(14.01.06 – урологія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Лісовий В. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, ректор (Харківський
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Борисов О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри урології та нефрології (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Бачурін Г. В.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри урології,
променевої діагностики і терапії (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України). (173/12)
Верба Руслан Вікторович, заступник директора з
практичної роботи Чортківського державного медичного
коледжу: «Особливості перебігу гострого перитоніту на тлі
гіпотиреозу в експерименті» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел.
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Кліщ І. М., доктор
біол. наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України); Огоновський Р. З., доктор
мед. наук, професор, декан стоматологічного факультету,
професор кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (174/12)
Худан Іванна Іванівна, асистент кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «ПатогенеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

тичне обгрунтування застосування полімерних наночастинок з інкапсульованими протизапальними і антиоксидними препаратами та інгібіторами індуцибельної NО синтази
при контактному дерматиті» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел.
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Корда М. М., доктор мед. наук, професор, ректор (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Регеда М. С., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України); Гоженко А. І., доктор
мед. наук, професор, директор (ДП «Український НДІ
медицини транспорту МОЗ України»). (179/12)
Григорян Олена Валеріківна, асистент кафедри гігієни
та екології № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Обґрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою» (14.02.01 –
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 64.600.06 у
Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 70773-80). Науковий керівник – Коробчанський В. О., доктор
мед. наук, професор, директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань, професор кафедри гігієни та екології № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Пишнов Г. Ю., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
медицини праці, психофізіології та медичної екології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Сергета І. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (180/12)
Новоселецький Валерій Олександрович, асистент
кафедри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
МОЗ України: «Дисфункція м’язів у жінок з остеоартрозом
колінних суглобів: зв’язок з лептинемією, поліморфізмом
Q223R (rs1137101) гена LEPR та можливості корекції»
(14.01.12 – ревматологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення,
5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Станіславчук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
Опоненти: Борткевич О. П., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу некоронарних
хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут карді129
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ології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»);
Гнилорибов А. М., доктор мед. наук, професор, керівник
відділу клінічних досліджень (Медичний центр «Клініка
сучасної ревматології»). (243/12)
Федусь Вікторія Петрівна, асистент кафедри дитячої
хірургії Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького: «Діагностичні критерії ураження
яєчок у хлопчиків з пахвинними грижами та вибір способу хірургічної корекції патології» (14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Наконечний А. Й., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Конопліцький В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
дитячої хірургії (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Дігтяр В. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої
хірургії, ортопедії та травматології (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія» МОЗ України). (286/12)
Белейович Василь Васильович, завідувач відділення
трансплантації серця і кардіохірургії ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова
НАМН України»: «Вибір тактики хірургічного лікування
поєднаних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та вінцевих артерій на серці, що працює» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова»
НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30;
тел. (044) 454-20-50). Науковий керівник – Усенко О. Ю.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, директор (ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»).
Опоненти: Мішалов В. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії № 4 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України);
Довгань О. М., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотканинної рекоструктивної
хірургії (ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України»). (293/12)
Майданевич Наталія Миколаївна, завідувач відділення
хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку
МОЗ України: «Індивідуалізація прогнозування та профілактики розвитку ускладнень хіміотерапії у хворих на
метастатичний рак грудної залози» (14.01.07 – онкологія).
Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ
України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044)
257-10-52). Науковий керівник – Сивак Л. А., доктор мед.
наук, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії
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солідних пухлин (Національний інститут раку МОЗ України). Опоненти: Баштан В. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною
медициною (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»); Фецич Т. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри онкології та радіології (Національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (326/12)
Морозик Анастасія Олександрівна, в. о. головного
лікаря ТОВ «КіндерЛаб» Дитячий медичний центр: «Оцінка діагностичної значимості аналізу електрокардіосигналу
на фазовій площині у дітей, хворих на діабетичну кардіоміопатію» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник – Майданник В. Г., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, завідувач кафедри педіатрії № 4 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Чайченко Т. В., доктор мед. наук, професор кафедри
педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний
медичний університет); Большова О. В., доктор мед. наук,
професор, керівник відділення дитячої ендокринної патології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В. П. Комісаренка» НАМН України). (345/12)
Пилипюк Ольга Юріївна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування карієсу зубів
у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом» (14.01.22 –
стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Кулигіна В. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України).
Опоненти: Соколова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Якубова І. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології (ПВНЗ «Київський медичний університет»). (346/12)
Сербенюк Анастасія Валеріївна, акушер-гінеколог клініки репродуктивних технологій Українського державного
інституту репродуктології Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Оптимізація підготовки ендометрія після невдалих спроб ДРТ при
трубно-перитонеальному безплідді» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
205-49-82). Науковий керівник – Суслікова Л. В., доктор
мед. наук, доцент, директор Українського державного
інституту репродуктології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: Сенчук А. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології (ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини»); Лакатош В. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
акушерства і гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (347/12)
Мандрикова Аліса Сергіївна, аспірант кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика:
«Оптимізація тактики ведення вагітності та ранніх передчасних пологів у жінок після допоміжних репродуктивних
технологій» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Диндар О. А., доктор мед.
наук, доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології
№ 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Семенюк Л. М., доктор мед. наук,
доцент, завідувач відділу репродуктивної медицини та
хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України). (348/12)
Климовицький Роман Володимирович, головний лікар
НДІ травматології та ортопедії Донецького національного
медичного університету МОЗ України, м. Лиман: «Біомеханічні особливості постурального балансу після ендопротезування кульшового суглоба. Причини і профілактика
порушень» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий керівник – Філіпенко В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патології суглобів (ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка
НАМН України»). Опоненти: Істомін А. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та
спортивної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Головаха М. Л., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та
ортопедії (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України). (351/12)
Овчинніков Олег Миколайович, науковий співробітник
відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут патоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18

логії хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка
НАМН України»: «Вивих головки ендопротеза кульшового
суглоба: причини, профілактика та лікування» (14.01.21 –
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів імені професора
М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий керівник –
Філіпенко В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу патології суглобів (ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»).
Опоненти: Істомін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). (352/12)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Борсук Сергій Олександрович, асистент кафедри
фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Розробка технології та
стандартизація нового комбінованого лікарського засобу
з триптофаном та тіотриазоліном» (15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів).
Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному
університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Кучеренко Л. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри
фармацевтичної хімії (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Мерзлікін С. І., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри лікарської
та аналітичної токсикології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Леонтьєв Д. А., доктор
фарм. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи, начальник відділу валідації
та стандартних зразків (ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Держслужби
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).
(240/12)
Гудзь Надія Анатоліївна, асистент кафедри фармації
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»:
«Фармакогностичне дослідження стевії (Stevia rebaudiana
Bertoni) та якону (Polуmnia sonchifolia Poepp. & Endl.)»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Марчишин С. М.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). Опоненти: Кисличенко В. С., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри хімії природних
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сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України); Тржецинський С. Д., доктор біол. наук, доцент,
завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). (241/12)
Літвінова Олександра Миколаївна, начальник відділу
управління якістю ПАТ «Лекхім-Харків»: «Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з ацикловіром і
ефірними оліями чайного дерева та чебрецю» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81).
Науковий керівник – Левачкова Ю. В., доктор фарм. наук,
доцент кафедри технології ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Давтян Л. Л.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Сіденко Л. М., кандидат фарм. наук, старший
науковий співробітник лабораторії технології готових
лікарських засобів (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» Державної служби
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).
(246/12)
Тараєв Какагельди Нуралієвич, начальник відділу цін
та зовнішньоекономічної діяльності Головного аптечного
об’єднання МОЗ та медичної промисловості Туркменістану: «Розробка складу та технології комбінованого препарату на основі метформіну і бенфотіамину» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному
фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706- 35-81). Науковий
керівник – Немченко А. С., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри організації та економіки фармації (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
Опоненти: Казарінов М. О., доктор фарм. наук, професор,
в. о. завідувача лабораторії готових лікарських засобів (ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції» Державної служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками); Попович В. П., доктор фарм.
наук, головний технолог (ТОВ «Виробничо-торговельна
фірма «ЕКМІ»). (372/12)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Гаркавенко Вадим Миколайович, головний фахівець,
лікар ветеринарної медицини – епізоотолог сектору епізоотологічного моніторингу науково-дослідного відділу епізоотологічного моніторингу, оцінки ризику та прогнозування
Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи: «Санітарно-гігієнічна оцінка дезінфі132

куючого препарату на основі ефірних олій за аерозольного
застосування» (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна
санітарія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському національному аграрному університеті МОН України та Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів
мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160;
тел. (0542) 70-10-55). Науковий керівник – Коваленко В. Л.,
доктор вет. наук, професор, завідувач сектору з розробки
нормативно-правової бази з питань біобезпеки (Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів). Опоненти: Лясота В. П., доктор вет. наук,
професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патанатомії імені
Й. С. Загаєвського (Білоцерківський національний аграрний
університет); Засєкін Д. А., доктор вет. наук, професор, професор кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора
А. К. Скороходька, директор НДІ здоров’я тварин (Національний університет біотехнологій і природокористування
України). (79/12)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Черкасова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри телебачення Харківської державної академії
культури: «Прокат фільму як чинник реалізації художнього потенціалу національного кінематографа» (17.00.04 –
кіномистецтво, телебачення). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел.
731-51-05). Науковий керівник – Кравченко О. В., доктор
культурології, професор, декан факультету культурології (Харківська державна академія культури Міністерства
культури України). Опоненти: Безручко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри кіно-, телемистецтва (Київський національний університет культури і
мистецтв Міністерства культури України); Марченко С. М.,
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри
кіно-, телемистецтва (ПВНЗ «Київський університет культури» Міністерства культури України). (14/12)
Теребун Дмитро Сергійович, керівник музичної частини Чернігівського обласного філармонійного центру:
«Джаз як мистецтво діалогу» (26.00.01 – теорія та історія
культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15;
тел. 280-22-82). Науковий керівник – Редя В. Я., доктор
мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії
світової музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського). Опоненти: Станіславська К. І.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого);
Ліва Н. В., кандидат мистецтвознавства, старший викладач
кафедри музикознавства та інструментальної підготовки
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (43/12)
Гуренко Людмила Олександрівна, аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Творчість Миколи Вороного у мистецько-культурному просторі
кінця XIX – початку XX століть» (26.00.01 – теорія та історія
культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури
України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15; тел.
280-22-82). Науковий керівник – Єсипенко Р. М., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри культурології та
інформаційної комунікації (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Корнієнко В. В.,
доктор культурології, кандидат мистецтвознавства, ректор
(Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва); Ванюга Л. С., кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри театрального мистецтва (Інститут мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка). (310/12)
Кобейссі Хішам Хасан, завідувач кафедри мистецтв
Американського університету культури і освіти, м. Бейрут,
Ліван: «Житловий інтер’єр у дизайнерській практиці Лівану» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і мистецтв МОН України
(61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-03).
Науковий керівник – Рибалко С. Б., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства,
літературознавства та мовознавства (Харківська державна
академія культури). Опоненти: Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну і
основ архітектури (Національний університет «Львівська
політехніка»); Сергеєва Н. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну (Черкаський державний технологічний університет). (355/12)
Луговський Олександр Федорович, старший викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету: «Пошукове макетування як засіб
формування проектного образу в промисловому дизайні»
(17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харківській
державній академії дизайну і мистецтв МОН України
(61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-03).
Науковий керівник – Кутателадзе В. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, вчений секретар, доцент кафедри
візуальних практик (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти: Кузнєцова І. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри графіки
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Авраменко Д. К., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри дизайну (Луцький національний технічний університет). (356/12)
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АРХІТЕКТУРА
Новак Наталя Василівна, асистент кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Інтерпретації ордерної мови в архітектурі постмодернізму» (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 – Ремізова О. І., доктор архітектури, професор, професор кафедри
основ архітектури (Харківський національний університет
будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Лінда С. М., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри
дизайну та основ архітектури (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Кондель-Пермінова Н. М., кандидат архітектури, старший науковий співробітник, завідувач відділу дизайну й архітектури (Інститут
проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). (211/12)
Мартиненко Анна Сергіївна, асистент кафедри основ
архітектури Харківського національного університету
будівництва та архітектури: «Трансляція досвіду традиційного зодчества в професійній архітектурі кінця XVIII –
початку XXI ст.» (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 – Кудряшова І. В., кандидат
архітектури, доцент, доцент кафедри основ архітектури
(Харківський національний університет будівництва та
архітектури МОН України). Опоненти: Михайлишин О. Л.,
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування МОН
України); Кондель-Пермінова Н. М., кандидат архітектури,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дизайну
й архітектури (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). (217/12)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Никоненко Олена Вікторівна, практичний психолог
Дошкілого навчального закладу № 7, м. Чернігів: «Психологічні особливості монетарної соціалізації студентської
молоді» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія
соціальної роботи). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ,
вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник –
Зубіашвілі І. К., кандидат психол. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник лабораторії
організаційної та соціальної психології (Інститут психології
імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Швалб Ю. М.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені
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Тараса Шевченка МОН України); Левицька Н. С., кандидат
психол. наук, в. о. декана факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (42/12)
Мартинюк Володимир Олександрович, викладач психології Сєвєродонецького інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Система психологічного супроводу процесу соціальної реадаптації неповнолітніх в умовах сімейної депривації»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної
роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля МОН України). Опоненти: Пілецька Л. С., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри соціальної
психології (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника МОН України); Боярин Л. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою (Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області МОН України).
(214/12)
Зубовський Дмитро Сергійович, молодший науковий
співробітник науково-методичного відділу (психологічного вивчення особового складу) НМЦ кадрової політики
Міноборони України: «Особистісне зростання учасників
АТО у посттравматичний період» (19.00.09 – психологія
діяльності в особливих умовах). Спецрада К 26.709.05 у
Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського Міноборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий
керівник Осьодло В. І., доктор психол. наук, професор,
начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). Опоненти: Приходько І. І., доктор психол. наук, професор,
начальник НДЦ службово-бойової діяльності (Національна
академія Національної гвардії України); Агаєв Н. А., кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, начальник НДЦ гуманітарних проблем Збройних Сил України.
(357/12)
Стельмащук Христина Романівна, асистент кафедри
психології Львівського національного університету імені
Івана Франка МОН України: «Психологічні чинники особистісної стресостійкості дітей-сиріт» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 26.457.01 в
Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08).
Науковий консультант – Бородій Д. І., кандидат психол.
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наук, доцент кафедри психології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Гошовський Я. О., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України); Кравчук С. Л., кандидат психол. наук,
доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин (Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України). (360/12)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Єременко Юлія Вікторівна, директор КЗ «Харківський
фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради»:
«Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні:
основні чинники та ризики» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 64.051.15 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-5505). Наукові керівники: Подольська Є. А., доктор соціол.
наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних дисциплін (Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»); Михайльова К. Г., доктор
соціол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
та навчально-методичної роботи (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»). Опоненти: Щудло С. А., доктор соціол. наук, професор, завідувач
кафедри правознавства, соціології та політології (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка МОН України); Борисов Р. І., кандидат соціол.
наук, старший викладач кафедри соціології (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (311/12)
Нваодух Ебере Олучі, спеціаліст Міністерства внутрішніх справ Нігерії: «Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України» (22.00.03 – соціальні структури
та соціальні відносини). Спецрада Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бабенко С. С.,
кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафедри соціальних
структур та соціальних відносин (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стрельник О. О., доктор соціол. наук, доцент, доцент кафедри
соціальної роботи (Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка); Пищуліна О. М., кандидат соціол. наук, старший науковий співробітник, провідний експерт соціальних і ґендерних програм (ТО «Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова»). (359/12)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Бабарикіна Надія Анатоліївна, старший викладач
кафедри загальноправових та політичних наук ЗапорізьСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ГРУДЕНЬ '18
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кого національного технічного університету: «Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті розвитку
громадянського суспільства» (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 керівник – Арабаджиєв Д. Ю., доктор політ. наук,
доцент, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук (Запорізький національний технічний університет). Опоненти: Цокур Є. Г., доктор політ. наук, професор,
завідувач кафедри політології (Запорізький національний
університет); Проноза І. І., кандидат політ. наук, старший
викладач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). (123/12)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Алієва Поліна Ільхамівна, науковий співробітник наукового відділу проблем державної безпеки навчальнонауково-виробничого центру Національного університету
цивільного захисту України: «Механізми регулювання
міжнародним співробітництвом закладів вищої освіти»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д
64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор,
заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Сиченко В. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений
працівник освіти України, ректор (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»); Антонов А. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри економічної
безпеки, публічного управління та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет). (20/12)
Братко Богдан Едуардович, начальник сектору з
питань запобігання та виявлення корупції Управління
ДСНС України у Чернівецькій області: «Фінансовий механізм державного регулювання ринку житлової нерухомості» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник –
Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник
навчально-науково-виробничого центру (Національний
університет цивільного захисту України). Опоненти: Івашова Л. М., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри публічного управління та митного
адміністрування (Університет митної справи та фінансів);
Дєгтяр О. А., доктор наук з держ. управління, доцент,
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доцент кафедри маркетингу та адміністрування (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова). (21/12)
Слоньовський Михайло Васильович, голова фермерського господарства «Язловецьке»: «Розвиток людських
ресурсів в системі публічного управління» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 26.867.03
в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053,
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 23596-05). Науковий керівник – Родченко Л. М., доктор наук з
держ. управління, професор, проректор з наукової роботи
(ВНЗ «Східноєвропейський слов’янський університет»).
Опоненти: Червякова О. В., доктор наук з держ. управління, доцент, головний науковий співробітник (Інститут
законодавства Верховної Ради України); Молошна О. Л.,
кандидат наук з держ. управління, виконавчий директор
(Дніпропетровське регіональне відділення Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України»). (338/12)
Івженко Інна Борисівна, аспірант Національної академії
державного управління при Президентові України: «Взаємодія органів місцевого самоврядування із суб’єктами
волонтерської діяльності у соціальній роботі» (25.00.04 –
місцеве самоврядування). Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові
України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044)
481-21-61). Науковий керівник – Колтун В. С., доктор наук
з держ. управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом (Національна академія державного управління при
Президентові України). Опоненти: Ворона П. В., доктор
наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів Держслужби зайнятості); Шамрай Н. В., кандидат наук з держ. управління, директор департаменту центру надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міськради (Київська міськдержадміністрація).
(341/12)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Красовський Сергій Олександрович, асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв:
«Міжнародний туризм як чинник крос-культурної комунікації» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д
26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601,
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий
керівник – Трач Ю. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри комп’ютерних наук (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Степанова О. А.,
доктор культурології, доцент, завідувач кафедри менедж135
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менту туризму (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»); Голубець І. М., кандидат культурології, декан Відокремленого підрозділу «Львівський
факультет менеджменту і бізнесу (ПВНЗ «Київський університет культури»). (353/12)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Касянчук Валерія Олександрівна, тимчасово не працює: «Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий
та організаційний аспекти» (27.00.05 – теорія та історія
видавничої справи та редагування). Спецрада Д 26.001.34
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Науковий керівник – Тріщук О. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бессараб А. О., доктор наук із соц. комунікацій, доцент кафедри видавничої
справи, редагування та української філології (Класичний
приватний університет); Вернигора Н. М., кандидат наук
із соц. комунікацій, доцент кафедри видавничої справи
Інституту журналістики (Київський університет імені Бориса Грінченка). (290/12)
Васьківська Ольга Леонідівна, вчений секретар
ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова»:
«Книговидавнича справа в Україні 1917 – 1920 рр.»
(27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування). Спецрада К 26.807.04 у Київському національ-
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ному університеті культури і мистецтв Міністерства
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця,
36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – Сенченко М. І.,
доктор тех. наук, професор, директор (ДНУ «Книжкова
палата України імені Івана Федорова»). Опоненти: Маркова В. А., доктор наук із соц. комунікацій, професор,
завідувач кафедри журналістики (Харківська державна
академія культури); Мєдвєдєва В. М., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет культури і мистецтв). (314/12)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Яринич Юлія Миколаївна, асистент кафедри сімейної
медицини ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України: «Механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки при артеріальній
гіпертензії у поєднанні з ожирінням» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372)
55-37-54). Науковий керівник – Сидорчук Л. П., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Гудима А. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф
та військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»); Гарбузова В. Ю., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри фізіології, патофізіології з курсом
медичної біології (Сумський державний університет МОН
України). (16/12)
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