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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Куліш Володимир Вікторович, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Магнітні
спін-хвильові та одноелектронні оптичні властивості
наносистем оболонкового типу» (01.04.11 – магнетизм).
Спецрада Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН та МОН
України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 36-б; тел.
(044) 424-34-20). Науковий консультант – Горобець Ю. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, директор (Інститут магнетизму НАН та
МОН України). Опоненти: Денисов С. І., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики (Сумський державний університет); Криворучко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
заступник директора (Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ); Кучко А. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, перший проректор
(Університет економіки та права «КРОК»). (103/2)
Косогор Анна Олексіївна, старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України: «Теорія фероеластичних фазових переходів у кристалах з
дефектами» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада
Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН та МОН України
(03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 36-б; тел. (044) 42434-20). Науковий консультант – Голуб В. О., доктор фіз.мат. наук, завідувач відділу теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ (Інститут магнетизму НАН та МОН України). Опоненти: Каказей Г. М.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник
(Університет Порто); Криворучко В. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи
(Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна
НАН України, м. Київ); Фірстов Г. С., доктор фіз.-мат. наук,
заступник директора з наукової роботи (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (104/2)
Ігнатенко Олексій Петрович, старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України:
«Методи, моделі та засоби протидії зловмисній діяльності користувачів у відкритих інформаційних середовищах
на основі теоретико-ігрового підходу» (01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних
машин і систем). Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібер2

нетики імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08).
Науковий консультант – Андон П. І., доктор фіз.-мат.
наук, академік НАН України, директор (Інститут програмних систем НАН України). Опоненти: Глибовець М. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету
інформатики (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Нікітченко М. С., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології
програмування (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Макаренко О. С., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач відділу прикладного нелінійного аналізу (Інститут прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
(142/2)
Мирончук Галина Леонідівна, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних
технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Оптоелектронні та нелінійнооптичні характеристики складних халькогенідних систем
Ag – Ga(In) – Si(Gе) – S(Se)» (01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;
тел. (0372) 58-47-11). Науковий консультант – Кітик І. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних
технологій (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). Опоненти: Мар’янчук П. Д., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки
і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Різак В. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри твердотільної електроніки
та інформаційної безпеки (Ужгородський національний
університет); Стадник В. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка). (176/2)
Пічугіна Оксана Сергіївна, доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Математичне
моделювання евклідових комбінаторних конфігурацій»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-1016). Науковий консультант – Яковлев С. В., доктор фіз.мат. наук, професор, професор кафедри математичного
моделювання та штучного інтелекту (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Козін І. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Запорізький національний університет
МОН України); Новожилова М. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри прикладної математики
та інформаційних технологій (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Стецюк П. І., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу методів негладкої оптимізації (Інститут кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України). (246/2)
Пипка Олександр Олександрович, доцент кафедри
геометрії і алгебри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Нільпотентність та її узагальнення в деяких алгебраїчних структурах» (01.01.06 –
алгебра та теорія чисел). Спецрада Д 26.001.18 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант –
Курдаченко Л. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри геометрії і алгебри (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Лиман Ф. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри математики (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка); Олійник А. С., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри алгебри та математичної логіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Заторський Р. А., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри диференціальних
рівнянь і прикладної математики (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (360/2)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Пальчиков Віталій Олександрович, завідувач НДЛ
теоретичних та прикладних питань хімії кафедри органічної хімії Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара МОН України: «Оксазагетероциклічні та відкриті гетероатомні сполуки на основі епоксидних похідних» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада
Д 64.051.14 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий консультант – Чебанов В. А., доктор хім. наук, професор,
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член-кореспондент НАН України, перший заступник генерального директора з наукової роботи (ДНУ «Науковотехнологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН
України). Опоненти: Богза С. Л., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії конденсованих гетероциклічних сполук (Інститут органічної
хімії НАН України); Швед О. М., доктор хім. наук, доцент,
професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Шемчук Л. А., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії
(Національний фармацевтичний університет МОЗ України). (169/2)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Черлінка Василь Романович, доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та
біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Цифрові моделі рельєфу
в ґрунтознавстві: теоретико-методологічні основи та
практичне застосування» (03.00.18 – ґрунтознавство).
Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-6235). Науковий консультант – Дмитрук Ю. М., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та
ґрунтознавства (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Мірошниченко М. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (ННЦ
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України); Гамкало З. Г., доктор біол. наук,
професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України); Красєха Є. Н., доктор біол. наук, професор, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). (156/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ковров Олександр Станіславович, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України: «Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техногенних укосів
з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних
умовах» (05.15.09 – геотехнічна та гірнича механіка»,
21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 08.080.04 у
Національному технічному університеті «Дніпровська
політехніка» МОН України (49005, м. Дніпро, просп.
Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Наукові кон-
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сультанти: Шашенко О. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); Колесник В. Є., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри екології та технологій
захисту навколишнього середовища (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Петренко В. Д., доктор тех. наук, професор, професор кафедри мостів і тунелів (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України); Поліщук С. З., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
опалення, вентиляції і якості повітряного середовища
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» МОН України); Скрипник О. О., доктор
тех. наук, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем природокористування та екології НАН України). (86/2)
Бобошко Олександр Андрійович, доцент кафедри
деталей машин і теорії машин і механізмів Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету:
«Наукові основи підвищення показників маневреності
автомобілів» (05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті МОН України (61002,
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-3863). Науковий консультант – Подригало М. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Лебедєв А. Т., доктор тех. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри тракторів і
автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Макаров В. А., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри автомобілів та транспортного менеджменту
(Вінницький національний технічний університет); Бондаренко А. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
автомобіле- та тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
(171/2)
Станкевич Олена Михайлівна, старший науковий співробітник відділу акустичних методів технічної діагностики Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН
України: «Методологічні основи ідентифікування типів
макроруйнування матеріалів за енергетичними параметрами акустичної емісії» (05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України (79060,
м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-68-75). Науковий
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консультант – Скальський В. Р., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН
України). Опоненти: Майстренко А. Л., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу комп’ютерного моделювання та механіки композиційних матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів
імені В. М. Бакуля НАН України); Марущак П. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації
технологічних процесів і виробництв (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
України); Харченко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (197/2)
Черкашина Вероніка Вікторівна, доцент кафедри
передачі електричної енергії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
«Методологія проектування повітряних ліній електропередачі з оптимізацією параметричного ряду перерізів
проводів та розширенням функціональних можливостей» (05.14.02 – електричні станції, мережі і системи).
Спецрада Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044)
366-26-45). Науковий консультант – Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних
станцій та систем (Вінницький національний технічний
університет). Опоненти: Говоров П. П., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Черненко П. О., доктор тех. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних об’єктів і систем (Інститут електродинаміки НАН України); Равлик О. М., доктор тех. наук, доцент,
доцент кафедри електроенергетики та систем управління (Національний університет «Львівська політехніка»).
(251/2)
Сікульський Валерій Терентійович, професор
кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Наукові основи формоутворення великогабаритних монолітних панелей літаків транспортної категорії
послідовним локальним деформуванням» (05.07.02 –
проектування, виробництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 64.062.04 у Національному
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070,
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56).
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Науковий консультант – Бичков І. В., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Кривов Г. О., доктор тех. наук, професор, голова правління
– генеральний директор (ПАТ «Український НДІ авіаційної технології»); Санін А. Ф., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології виробництва літальних
апаратів (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара); 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»). (271/2)
Нєміріч Олександра Володимирівна, завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій: «Наукове
обґрунтування та розроблення технологій сушеної харчової продукції та харчових продуктів з її використанням»
(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 консультант – Погожих М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
(Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: Юдіна Т. І., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Капліна Т. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (Полтавський університет економіки і торгівлі МОН України);
Тележенко Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (345/2)
Гасій Григорій Михайлович, старший науковий співробітник кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка МОН України: «Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції» (05.23.01 –
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д
44.052.02 у Полтавському національному технічному
університеті імені Юрія Кондратюка МОН України (36011,
м. Полтава, Першотравневий просп., 24; тел. (05322)
7-33-27). Науковий консультант – Стороженко Л. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри конструкцій
з металу, дерева та пластмас (Полтавський національний
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технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). Опоненти: Банах В. А., доктор тех. наук, професор,
ректор (Запорізька державна інженерна академія МОН
України); Давиденко О. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри будівництва (ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» МОН України); Барабаш М. С., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
комп’ютерних технологій будівництва (Національний
авіаційний університет МОН України). (379/2)
Симак Дмитро Михайлович, докторант кафедри
процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумського державного університету:
«Науково-теоретичні основи масообміну у системах з
твердою фазою» (05.17.08 – процеси та обладнання
хімічної технології). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24).
Науковий консультант – Склабінський В. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (Сумський державний університет МОН України). Опоненти:
Цейтлін М. А., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри хімічної техніки та промислової екології (Національний технічний університет України «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Вітенько Т. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України); Нікольський В. Є., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри атомної і промислової теплоенергетики
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет» МОН України). (383/2)
Ревунова Олена Георгіївна, старший науковий співробітник Міжнародного ННЦ інформаційних технологій
та систем НАН і МОН України: «Методи та інформаційна
технологія стійкого відновлення сигналів за результатами непрямих вимірювань» (05.13.06 – інформаційні
технології). Спецрада Д 26.171.01 у Міжнародному ННЦ
інформаційних технологій та систем НАН і МОН України
(03680, м. Київ-187, просп. Академіка Глушкова, 40; тел.
526-25-49). Науковий консультант – Рачковський Д. А.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та систем НАН і МОН України). Опоненти: Стрижак О. Є., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи
(Національний центр «Мала академія наук України»);
Будник М. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діа-
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гностики (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН
України); Старков В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теоретичної фізики (Інститут фізики НАН України). (403/2)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
М’ялковський Руслан Олександрович, доцент кафедри садово-паркового господарства, землеробства і
ґрунтознавства Подільського державного аграрно-технічного університету: «Науково-теоретичне обґрунтування інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах
Правобережного Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 71.831.01 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України (32316,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.
(03849) 2-52-18). Науковий консультант – Гораш О. С.,
доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри рослинництва, селекції та
насінництва (Подільський державний аграрно-технічний
університет МОН України). Опоненти: Бондарчук А. А.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, заслужений працівник сільського господарства
України, директор (Інститут картоплярства НААН України); Рудник-Іващенко О. І., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник
лабораторії квітково-декоративних і лікарських культур
(Інститут садівництва НААН України); Ільчук Р. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач
сектору картоплярства (Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН України). (124/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Верховцева Ірина Геннадіївна, докторант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького: «Селянське самоврядування в Російській
імперії (друга половина XIX – початок XX ст.)» (07.00.02 –
всесвітня історія). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Тараса Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Опоненти: Петренко І. П., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та
суспільних наук (Полтавський університет економіки і
торгівлі); Священко З. В., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини); Федьков О. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). (17/2)
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Степанчук Юрій Степанович, доцент кафедри історії та
культури України Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського: «Постать Богдана Хмельницького в новітній українській, російській та
польській історіографії» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада
Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті
імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Тараса Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Опоненти: Калакура Я. С., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Ластовський В. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський
національний університет культури і мистецтв); Ясь О. В.,
доктор істор. наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії (Інститут історії України НАН
України). (20/2)
Каріков Сергій Анатолійович, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України: «Лютеранська
конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у
1525 – 1580 рр.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада
Д 64.051.10 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-25). Науковий консультант – Сорочан С. Б., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Дятлов В. О., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри всесвітньої історії, перший проректор
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Котляров П. М., доктор істор. наук,
доцент, завідувач кафедри історії мистецтв (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Боднарюк Б. М., доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри
історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (115/2)
Маврін Олександр Олександрович, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України: «Становлення та особливості розвитку теорії і методики археографії
в УPCP (1940-ві – 1980-ті роки)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН
України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел.
278-53-32). Опоненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, заступник
директора з наукової роботи (Інститут історії України НАН
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України); Дубровіна Л. А., доктор істор. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, генеральний директор
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
НАН України); Левченко Л. Л., доктор істор. наук, професор, директор Державного архіву Миколаївської області.
(126/2)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Ковшун Наталія Едуардівна, в. о. директора ННІ інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування:
«Формування системи сталого водокористування в Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 47.104.03 у Національному
університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11;
тел. (0362) 63-30-98). Науковий консультант – Савіна Н. Б., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Національний університет водного господарства та природокористування).
Опоненти: Хумарова Н. І., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу економічного регулювання природокористування (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України); Касич А. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту (Київський
національний університет технологій та дизайну МОН
України); Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри глобальної економіки (Національний
університет біоресурсів і природокористування України
МОН України). (43/2)
Жегус Олена Валентинівна, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного
університету харчування та торгівлі: «Формування системи маркетингу закладів вищої освіти» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському
державному університеті харчування та торгівлі МОН
України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел.
(057) 336-89-79). Науковий консультант – Савицька Н. Л.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності (Харківський державний
університет харчування та торгівлі). Опоненти: Дайновський Ю. А., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу (Львівський торговельно-економічний університет); Ілляшенко С. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри маркетингу та управління
інноваційною діяльністю (Сумський державний університет); Карпенко Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»). (68/2)
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Полякова Юлія Володимирівна, декан факультету
міжнародних економічних відносин та інформаційних
технологій Львівського торговельно-економічного університету: «Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка). Спецрада Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-7168). Опоненти: Варналій З. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Лайко О. І., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України); Павліха Н. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
управління проектами (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (69/2)
Андрейченко Андрій Вадимович, доцент кафедри
менеджменту та інновацій Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: «Науково-економічне забезпечення розвитку безвідходного виробництва в
аграрному секторі» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у
Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;
тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – Сахацький М. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу (Одеська державна академія будівництва і архітектури МОН України). Опоненти:
Амосов О. Ю., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії і фінансів (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Скидан О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський
національний агроекологічний університет МОН України); Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор,
директор (Причорноморський НДІ економіки та інновацій). (74/2)
Трачова Дар’я Миколаївна, докторант відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України: «Обліково-інформаційне забезпечення
формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел.
(044) 258-43-21, (044) 258-31-80). Науковий консуль7
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тант – Жук В. М., доктор екон. наук, професор, академік
НААН України, головний науковий співробітник відділу
обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Гуцаленко Л. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри обліку та оподаткування
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Петрук О. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет» МОН України); Пилипенко Л. М., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри обліку та аналізу (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). (163/2)
Нечипоренко Олександр Миколайович, провідний
науковий співробітник відділу земельних відносин та
природокористування ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України: «Удосконалення системи управління
зрошуваним землеробством України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10;
тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант –
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). Опоненти:
Буркинський Б. В., доктор екон. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НААН України); Хвесик М. А., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, директор (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»); Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет
МОН України). (233/2)
Семцов Володимир Михайлович, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Тернопільського національного економічного університету: «Теоретико-методологічні засади інституційної модернізації
підприємств аграрної сфери на основі ідентифікації
неспостережуваних економічних процесів» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ
«Львівський університет бізнесу та права» (79021,
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08,
92-87-06). Науковий консультант – Карачина Н. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Баланюк І. Ф.,
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доктор екон. наук, професор. заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України); Ліпич Л. Г., доктор екон.
наук, професор, декан факультету економіки та управління (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України); Павленчик Н. Ф., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки та
менеджменту (Львівський державний університет фізичної культури МОН України). (236/2)
Добровольська Олена Володимирівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського державного аграрно-економічного університету:
«Фінансове забезпечення природного агровиробництва
України в контексті сталого розвитку» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті
митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий консультант – Катан Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Давиденко Н. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Фролов С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів (Університет митної справи та фінансів); Азаренкова Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Харківський
навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). (385/2)
Власюк Тарас Олександрович, докторант Національного інституту стратегічних досліджень: «Забезпечення
зовнішньоторговельної безпеки України на товарних ринках» (21.04.01 – економічна безпека держави – економічні науки; 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий консультант – Ляшенко О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Мартинюк В. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Флейчук М. П., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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імені С. З. Ґжицького МОН України); Хаджинов І. В., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН України, м. Вінниця). (395/2)
Овчар Петро Андрійович, завідувач кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації 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 – Голубка С. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін
(ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти:
Коренюк П. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту організацій і адміністрування
(Дніпровський державний технічний університет); Никифорук О. І., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу виробничої інфраструктури (ДУ
«Інститут економіки та прогнозування» НАН України);
Штангрет А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та оподаткування (Українська академія друкарства). (396/2)
Кобець Віталій Миколайович, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Херсонського державного університету МОН України:
«Еволюційне та експериментальне моделювання мікроекономічних систем» (08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада
Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант – Діордіца С. Г., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економічної кібернетики та інформаційних технологій
(Одеський національний економічний університет МОН
України). Опоненти: Максишко Н. К., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
(Запорізький національний університет МОН України);
Матвійчук А. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Буяк Л. М., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський національний
економічний університет МОН України). (399/2)
Стоянець Наталія Валеріївна, доцент кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

інтеграції Сумського національного аграрного університету МОН України: «Управління сталим розвитком
аграрного сектору економіки» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
55.051.06 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 64-04-99). Науковий консультант – Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Шубравська О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу форм і методів господарювання
в агропродовольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»); Зінчук Т. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний аграрний університет Мінагрополітики України); Шкарупа О. В., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
(Сумський державний університет МОН України). (434/2)
Пруненко Дмитро Олександрович, доцент кафедри
транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова
МОН О. М. України: «Теоретико-методологічні аспекти
формування та реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському
національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел.
(044) 244-96-37). Науковий консультант – Мамонов К. А.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем (Харківський національний університет міського господарства
імені Бекетова МОН України). Опоненти: Жарінова А. Г.,
доктор екон. наук, доцент, в. о. директора (Державна науково-технічна бібліотека України МОН України); Вагонова О. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
прикладної економіки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); Кардіна О. Г.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і
аудиту (Український державний університет залізничного
транспорту МОН України). (438/2)
Зінченко Ольга Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Механізми формування та активізації позитивного потенціалу іміджу
регіонів України» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у
Черкаському державному технологічному університеті
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МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460;
тел. (0472) 71-00-92). Науковий консультант – Фінагіна О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування (Черкаський
державний технологічний університет МОН України).
Опоненти: Пашкевич М. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри обліку і аудиту (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); Буднікевич І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального
розвитку (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України); Коляденко С. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної
кібернетики (Вінницький національний аграрний університет МОН України). (442/2)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Годзь Наталія Борисівна, доцент, кафедра філософії Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» МОН України: «Філософські підстави екологічної футурології» (09.00.09 – філософія
науки). Спецрада Д 26.161.01 в Інституті філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-06-05). Науковий консультант – Тарароєв Я. В., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). Опоненти: Іщенко Ю. А., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач відділу «Наукові і освітянські методології та практики» (Центр гуманітарної освіти НАН України);
Лебідь Є. О., доктор філософ. наук, доцент, професор
кафедри філософії (Сумський державний університет
МОН України); Кузьменко В. В., доктор філософ. наук,
професор, завідувач кафедри філософії та політології
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ МВС України). (52/2)
Гончаренко Ольга Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної
академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького ДПС України: «Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: рецепції та практики»
(09.00.10 – філософія освіти). Спецрада Д 64.053.07 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий
консультант – Радіонова Н. В., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри філософії (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Горбунова Л. С., доктор
філософ. наук, провідний науковий співробітник відділу
інтернаціоналізації вищої освіти, заступник завідувача
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відділу (Інститут вищої освіти НАПН України); Сагуйченко В. В., доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри філософії (Дніпровська академія неперервної освіти
МОН України); Фінін Г. І., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін (КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). (118/2)
Ільїна Галина Володимирівна, доцент кафедри
менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «“Візуальне мислення”» в історико-філософській
ретроспективі» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада
Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Кононенко Т. П., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри історії філософії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Йосипенко С. Л., доктор філософ. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу історії філософії України (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України); Менжулін В. І., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
Чолач Т. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії та політології (Тернопільський національний економічний університет). (417/2)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Голікова Наталія Сергіївна, доцент кафедри української мови Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара: «Художній дискурс П. А. Загребельного: лінгвокогнітивний і прагмастилістичний аспекти»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в
Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Опоненти:
Маленко О. О., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри українознавства і лінгводидактики (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Колоїз Ж. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри української мови (Криворізький державний педагогічний університет); Бобух Н. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри української та
іноземних мов (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (220/2)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Яцентюк Юрій Васильович, доцент кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського: «Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи» (11.00.11 –
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конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів). Спецрада Д 26.001.07 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Денисик Г. І.,
доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри географії (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Петлін В. М.,
доктор географ. наук, професор, професор кафедри
фізичної географії (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки); Назарук М. М., доктор
географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Царик Л. П., доктор географ. наук, професор,
завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (321/2)

діяльність). 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 – Уваров В. Г., доктор юрид.
наук, доцент, керівник Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. Опоненти: Погорецький М. А.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, адвокат, старший партнер (Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»); Столітній А. В.,
доктор юрид. наук, начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
та досудове слідство (Інститут підвищення кваліфікації
прокурорів Національної академії прокуратури України).
(15/2)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Ільницький Михайло Степанович, доцент кафедри
публічно-правових дисциплін Київського міжнародного університету: «Вибори в демократичних державах:
порівняльно-правове дослідження» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау. 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Бурдін М. Ю., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави
і права факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Головко О. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Обрусна С. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри управління у
сфері цивільного захисту (Черкаський інститут пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України); Шевченко А. Є., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права (Університет державної фіскальної
служби України). (11/2)

Деркач Андрій Леонідович, народний депутат України:
«Захист прав людини у конституційному процесі: питання
теорії та практики» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 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 консультант – Гріненко О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу
європейського права та міжнародної інтеграції (Інститут
законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Шемшученко Ю. С., доктор юрид. наук, професор, академік
НАН України, академік НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України, директор (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України); Оніщук М. В.,
доктор юрид. наук, заслужений юрист України, ректор
(Національна школа суддів України); Буроменський М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри міжнародгого права (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету Тараса Шевченка). (51/2)

Дрозд Валентина Георгіївна, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ з проблем
правового та організаційного забезпечення діяльності
Міністерства Державного науково-дослідного інституту
МВС України: «Концептуальні засади правового регулювання досудового розслідування як стадії кримінального
провадження» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

Ул’яновська Оксана Василівна, суддя Святошинського районного суду м. Києва: «Адміністративно-правові засади реалізації права на судовий захист 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. (056) 370-98-00). Науковий консультант – Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор,
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професор кафедри адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Соболь Є. Ю., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка); Шатрава С. О., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративної
діяльності поліції (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (127/2)
Борсук Наталія Яківна, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ННІ «Юридичний
інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»: «Організаційноправове забезпечення управління комунальною власністю в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті
МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а;
тел. 254-95-25). Науковий консультант – Савченко Л. А.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, віце-президент з наукових та юридичних
питань (Київський міжнародний університет). Опоненти:
Галунько В. В., доктор юрид. наук, професор, директор
(Науково-дослідний інститут публічного права); Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби України); Якимчук Н. Я., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри фінансового права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (225/2)
Ключковський Юрій Богданович, кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичного
правознавства і публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Принципи
виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні» (12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д
26.001.04 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Козюбра М. І., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри
загальнотеоретичного правознавства і публічного права
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Шаповал В. М., доктор юрид. наук, професор, головний консультант (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Барабаш Ю. Г., доктор юрид.
наук, професор, проректор з навчальної роботи (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
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го); Смокович М. І., доктор юрид. наук, голова Касаційного адміністративного суду (Верховний Суд України).
(229/2)
Комарова Тетяна В’ячеславівна, доцент кафедри
права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практика
тлумачення права ЄС» (12.00.11 – міжнародне право).
Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Буроменський М. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного
права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Микієвич М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри європейського права (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Київець О. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного
та європейського права (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Макаруха З. М., доктор юрид. наук, керівник експертної групи
з діалогу високого рівня Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції (Секретаріат
Кабінету Міністрів України). (262/2)
Смітюх Андрій Володимирович, доцент кафедри
адміністративного та господарського права Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова МОН
України: «Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові засади» (12.00.04 – господарське
право, господарсько-процесуальне право). Спецрада Д
11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Науковий консультант –
Васильєв А. С., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Кібенко О. Р.,
доктор юрид. наук, професор, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України; Рєзнікова В. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри господарського права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Мілаш В. С., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України). (358/2)
Сачко Олександр Васильович, доцент кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Забезпечення верховенства права при застосуванні особлиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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вих порядків та режимів кримінального провадження»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул.
Університетська, 31; тел. (04597) 6-34-65). Науковий консультант – Тертишник В. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Університет митної справи та фінансів). Опоненти:
Аленін Ю. П., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального процесу (Національний
університет «Одеська юридична академія»); Юхно О. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). (444/2)
Возняковська Крістіна Анатоліївна, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»: «Господарсько-правове регулювання
відносин неспроможності банків» (12.00.04 – господарське право, господарське і процесуальне право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий
консультант – Подцерковний О. П., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач
кафедри господарського права та процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Устименко В. А., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, директор (Інститут
економіко-правових досліджень НАН України); Беляневич О. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу
правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Пацурія Н. Б., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(453/2)
Бернадський Богдан Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільного розвитку
і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України: «Створення контррозвідки Російської імперії та її діяльність в
Україні (1882 – 1917 рр.): історико-правове дослідження»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.867.01 в ІнституСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ,
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс 23596-05). Науковий консультант – Ярмиш О. Н., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Головко О. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Яцишин М. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
теорії та історії держави і права (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Зозуля Є. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний інститут
МВС України, м. Кривий Ріг). (462/2)
Мельник Ярослав Ярославович, старший науковий
співробітник Центру проблем імплементації європейського соціального права Юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 26.867.01 в
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053,
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01,
факс 235-96-05). Науковий консультант – Ярмиш О. Н.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Запара С. І., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного
факультету (Сумський національний аграрний університет); Міхайліна Т. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент
кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права (Донецький національний університет
імені Василя Стуса, м. Вінниця); Новицький Г. В., доктор
юрид. наук, старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник (Національна академія Служби
безпеки України). (463/2)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ткачук Галина Володимирівна, докторант кафедри
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні і методичні засади практичнотехнічної підготовки майбутніх учителів інформатики
в умовах змішаного навчання» (13.00.02 – теорія та
методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д
26.053.19 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий консультант – Малежик М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор
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кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Спірін О. М., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор (ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»); Семеріков С. О.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики (Криворізький державний педагогічний університет); Смирнова І. М., доктор пед. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання (Інститут професійно-технічної освіти
НАПН України). (26/2)
Білявець Сергій Якович, заступник начальника інституту з навчально-методичної роботи – начальник відділу організації, планування та методичного забезпечення
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Методична система формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – загальновійськові й військово-спеціальні
дисципліни; 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 70.705.03 у Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького МОН України (29007, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант – Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Артюшин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач спеціальної кафедри № 12 ННІ перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів СБУ (Національна академія Служби
безпеки України); Рижиков В. С., доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу військово-гуманітарних досліджень НДЦ
(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Руденко Л. А., доктор пед.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
практичної психології та педагогіки (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). (164/2)
Базильчук Олег Вікторович, завідувач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів» (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 кон-
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сультант – Сущенко Л. П., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри фізичної реабілітації (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Приступа Є. Н., доктор пед. наук, професор, ректор (Львівський державний університет фізичної культури); Лянной Ю. О., доктор пед. наук, професор, ректор
(Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка); Бєлікова Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання,
фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (204/2)
Кошук Олександр Богданович, тимчасово не працює:
«Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН
України (41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24;
тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий консультант –
Вікторова Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій
в освіті (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Манько В. М., доктор
пед. наук, професор, головний науковий співробітник
науково-організаційного центру (Національна академія
Служби безпеки України); Нагаєв В. М., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); Грітченко А. Г., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри професійної освіти
та технологій за профілями (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (280/2)
Рідкодубська Ганна Анатоліївна, доцент кафедри
соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету: «Теорія і практика підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників
соціальної сфери» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій
гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013,
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139;
тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант – Романовська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький
національний університет). Опоненти: Богданова І. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій (ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Поліщук В. А., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки
і соціальної роботи (Тернопільський національний педаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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гогічний університет імені Володимира Гнатюка); Сушенцева Л. Л., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та соціального управління (Національний університет «Львівська політехніка»). (343/2)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Чижова Валентина Петрівна, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Вікові аспекти предіабетичних
порушень: передумови розвитку, особливості патогенезу і діагностики, шляхи корекції» (14.01.02 – внутрішні
хвороби). Спецрада Д 26.613.06 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
205-49-46). Науковий консультант – Коркушко О. В., доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, членкореспондент НАН України, завідувач відділу клінічної
фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут
геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»).
Опоненти: Маньковський Б. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Чернобровий В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої та сімейної медицини (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України); Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (44/2)
Матвійчук Олег Богданович, доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Третинний
перитоніт – клініка, діагностика, лікування» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького
МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел.
(032) 275-76-32. Науковий консультант – Фомін П. Д.,
доктор мед. наук, професор, академік НАН і НАМН
України, завідувач кафедри хірургії № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Русин В. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України); Сипливий В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Полянський І. Ю.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
(Буковинський державний медичний університет МОЗ
України). (64/2)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

Кушнір Анатолій Миколайович, головний лікар ДЗ
«Українська психіатрична лікарня з суровим наглядом
МОЗ України»: «Суспільно небезпечні діяння проти життя
особи при шизофренії (реабілітаційний діагноз, маркери
прогнозу, психосоціальна реабілітація)» (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). Опоненти:
Михайлов Б. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри психотерапії (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Напрєєнко О. К.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Аймедов К. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психології (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (88/2)
Максименко Андрій Віталійович, завідувач науковоконсультативного відділу з рентгенхірургічними методами лікування дітей раннього віку ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України»: «Рентгенендоваскулярні операції при вроджених вадах серця у немовлят» (14.01.04 – серцево-судинна хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національний
інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова»
НАМН України (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел.
(044) 275-43-22). Науковий консультант – Ємець І. М.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»). Опоненти: Вітовський Р. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Фуркало С. М., доктор мед. наук, керівник відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України»); Лекан Р. Й., доктор мед.
наук, професор кафедри хірургії № 2 (Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (135/2)
Поліщук Сергій Степанович, доцент кафедри хірургічної стоматології, декан стоматологічного факультету
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих з травмами
щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи (експериментально-клінічне дослідження)»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН
України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел.
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(048) 728-24-60). Науковий консультант – Шувалов С. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Гулюк А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургічної стоматології (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Рузін Г. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Харківський
державний медичний університет МОЗ України); Аветіков Д. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з
пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (179/2)
Лотоцька Олена Володимирівна, доцент кафедри
загальної гігієни та екології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»: «Гігієнічні проблеми охорони поверхневих
і підземних вод від антропотехногенного забруднення та
їх використання в питному водопостачанні в західному
регіоні України» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського
здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (02094,
м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. 559-73-73). Науковий
консультант – Прокопов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії гігієни природних питних вод
(ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»). Опоненти: Гаркавий С. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології №
3 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Щербань М. Г., доктор мед. наук,
професор, головний науковий співробітник Центральної
НДЛ (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Мокієнко А. В., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, керівник Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (ДУ
«Український НДІ медичної реабілітації та курортології
МОЗ України»). (308/2)
Пахольчук Ольга Петрівна, доцент кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного
університету МОЗ України: «Диференційований підхід до діагностики, лікування та профілактики харчової
гіперчутливості у дітей» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий консультант – Недельська С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
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Опоненти: Овчаренко Л. С., доктор мед. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України»); Охотнікова О. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика); Беш Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького). (309/2)
Салій Зоя Василівна, доцент кафедри неврології
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Клініко-патогенетична характеристика віддаленого періоду черепномозкової травми» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 26.613.01 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-02-48).
Науковий консультант – Шкробот С. І., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри неврології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). Опоненти: Зозуля І. С., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри медицини невідкладних
станів (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Гриб В. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»); Пашковський В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (320/2)
Скоробогатов Андрій Миколайович, доцент кафедри
медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України: «Вікові особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета після впливу на організм летючих компонентів епоксидних смол» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада
Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий консультант – Пастухова В. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних
дисциплін (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Слободян О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Масна З. З., доктор мед. наук, професор, завідувач
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кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України); Пикалюк В. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри фізіології
людини і тварин (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (323/2)
Татарчук Людмила Василівна, асистент кафедри
фізіології з основами біоетики та біобезпеки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок при резекції різних об’ємів паренхіми печінки і корекції післяопераційних ускладнень» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Шульгай А. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Костюк Г. Я., доктор мед. наук, професор, професор кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України); Масна З. З., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною
анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Попадинець О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (324/2)
Воровський Олег Олегович, завідувач хірургічного
відділення Вінницького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, доцент кафедри хірургії № 1 Вінницького національного медичного університету імені
М. І. Пирогова (за сумісництвом): «Прогнозування розвитку, лікування та профілактика дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку (клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному
університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 57-03-60). Наукові
консультанти: Шапринський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України); Півторак В. О., завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
Опоненти: Міщенко В. В., доктор мед. наук, професор,
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заслужений лікар України, професор кафедри хірургії
№ 1 (Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Фелештинський Я. П., доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри
хірургії та проктології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Дзюбановський І. Я., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
хірургії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (419/2)
Попсуйшапка Костянтин Олексійович, провідний науковий співробітник відділу захворювань та пошкоджень
хребта ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені
професора М. І. Ситенка НАМН України»: «Лікування
переломів тіл хребців грудного та поперекового відділів хребта (клініко-експериментальне обґрунтування)»
(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 – Радченко В. О., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»). Опоненти: Голка Г. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри травматології та
ортопедії (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); Шимон В. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України). (460/2)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Воскобойнік Олексій Юрійович, доцент кафедри
органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного
медичного університету: «[1,2,4]Триазино[с]хіназоліни:
синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий консультант – Коваленко С. І., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної
хімії (Запорізький державний медичний університет).
Опоненти: Георгіянц В. А., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний
фармацевтичний університет); Демченко А. М., доктор
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фарм. наук, професор, завідувач відділу медичної хімії
(ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»); Вовк М. В., доктор хім. наук, професор, завідувач
відділу механізмів органічних реакцій, заступник директора з наукової роботи (Інститут органічної хімії НАН
України). (92/2)
Полова Жанна Миколаївна, в. о. завідувача кафедри
аптечної та промислової технології ліків Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування
складу та технології лікарських препаратів антимікробної
дії для застосування у ветеринарії» (15.00.01 – технологія
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консультант – Соколова Л. В., доктор фарм. наук, професор
кафедри управління та економіки фармації з технологією
ліків (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Баранова І. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Борщевський Г. І.,
доктор фарм. наук, начальник лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів (Департамент біотехнології ПАТ «Фармак»); Бушуєва І. В., доктор фарм.
наук, професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та управління і економіки фармації (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). (306/2)
Стадніченко Олександр Вікторович, науковий консультант ТОВ «Фармсинтез»: «Наукове обґрунтування та розробка ліпосомальних протипухлинних лікарських засобів на основі іринотекану і оксаліплатину».
(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) 70635-81). Науковий консультант – Ярних Т. Г., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри технології ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
Опоненти: Давтян Л. Л., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармацїї (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Гладишев В. В.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технології ліків (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України); Шматенко О. П., доктор фарм. наук, професор, начальник кафедри військової фармації (Українська військово-медична академія Міноборони України).
(307/2)
18

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Фурдичко Андрій Орестович, докторант Київського
національного університету культури і мистецтв: «Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України
(кінець XX – початок XXI ст.)» (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 консультант – Курочкін О. В.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри івентменеджменту, фешн і шоу-бізнесу (ПВНЗ «Київський
університет культури»). Опоненти: Афоніна О. С., доктор
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв); Станіславська К. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного
виховання (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Фадєєва К. В., доктор мистецтвознавства, доцент, професор
кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського). (296/2)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Клименко Ігор Володимирович, заступник голови Національної поліції України: «Теорія і практика психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських»
(19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 64.700.04
у Харківському національному університеті внутрішніх
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-82-24). Науковий консультант –
Євдокімова О. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6
(Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС України). Опоненти: Кісіль З. Р., доктор юрид. наук,
професор, декан факультету психології (Львівський
державний університет внутрішніх справ МВС України);
Тімченко О. В., доктор психол. наук, професор, головний
науковий співробітник НДЛ екстремальної та кризової
психології (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України); Осьодло В. І., доктор психол.
наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України). (181/2)
Завацький Вадим Юрійович, доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля МОН України: «Соціально-психологічні засади розвитку антиципації особистості в умовах життєвих змін»
(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 –
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Бохонкова Ю. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології (Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля МОН
України). Опоненти: Ковальчук З. Я., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри психології (Львівський
державний університет внутрішніх справ); Кононенко А. О., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри
іноземних мов природничих факультетів (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Попович І. С., доктор психол. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та соціальної психології (Херсонський
державний університет МОН України). (297/2)
Склярук Анастасія Володимирівна, доцент кафедри
практичної психології Класичного приватного університету МОН України: «Психологія соціалізації особистості
в проблемній сім’ї» (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 – Петрунько О. В., доктор психол.
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри психології (ЗВО «Університет «КРОК» МОН України). Опоненти: Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Кононенко О. І., доктор психол. наук,
доцент, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України); Бурлакова І. А., доктор
психол. наук, доцент, професор кафедри практичної
психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН
України). (304/2)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Козачук Олег Олександрович, асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Національне питання у
внутрішній політиці США та Канади: порівняльний аналіз» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада
Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий
консультант – Макар Ю. І., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних відносин (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України). Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин,
інформації та регіональних студій (Національний авіаційний університет МОН України); Рижков М. М., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
інформації (Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

України); Шевчук О. В., доктор політ. наук, професор,
декан факультету політичних наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). (117/2)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Тихончук Леся Хотіївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету
водного господарства та природокористування, доцент
кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (за сумісництвом):
«Формування інституційно-скономічних засад державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий консультант – Сазонець І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри державного
управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства
та природокористування). Опоненти: Алейнікова О. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, директор ННІ
менеджменту та психології (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); Дацій Н. В., доктор наук
з держ. управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного
управління (Житомирський національний агроекологічний університет); Жовнірчик Я. Ф., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Національний авіаційний
університет). (227/2)
Мельничук Лариса Михайлівна, начальник центру
організації освітньо-наукової діяльності студентів та
молодих учених Інституту новітніх технологій та лідерства
Національного авіаційного університету: «Модернізація
державного управління соціальним розвитком регіонів
України в умовах децентралізації» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Кравченко М. В., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики (Національна академія державного управління
при Президентові України). Опоненти: Лукіна Т. О., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної
діяльності (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Дєгтяр О. А., доктор наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
і адміністрування (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова); Дмитренко Г. В., доктор наук з держ. управління, доцент, тимчасово не працює. (278/2)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Буртняк Іван Володимирович, доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Спектральні
методи дослідження поведінки волатильності фондових
ринків» (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 20.051.12 у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий
консультант – Благун І. С., доктор екон. наук, професор,
декан економічного факультету, професор кафедри економічної кібернетики (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Клебанова Т. С., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної кібернетики (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця);
Ляшенко О. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Левицький С. І.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики (ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»). (469/2)
Тарасова Ганна Олександрівна, доцент кафедри
обліку та аудиту Київського національного університету
технології та дизайну МОН України: «Управління розвитком підприємств в умовах економічної нестабільності»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у
Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант –
Храпкіна В. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти:
Анісімова О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних систем управління (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Салига К. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності (Класичний приватний університет); Стадник В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
(Хмельницький національний університет). (475/2)
Білецька Ірина Мирославівна, завідувач кафедри
міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту
менеджменту Тернопільського національного економічного університету: «Теоретико-методологічні основи та
прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському тор20

говельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул.
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Опоненти:
Мальська М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри туризму (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України); Михайліченко Г. І.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри туризму та рекреації (Київський національний торговельноекономічний університет МОН України; ШимановськаДіанич Л. М., доктор екон. наук, професор, професор,
завідувач кафедри менеджменту (ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). (482/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Кушнір Ігор Миколайович, голова правління – президент
ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»: «Будівельна
діяльність як об’єкт податково-правового регулювання: проблеми законодавства, теорії та практики» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський,
4; тел. (044) 235-96-01, 235-96-05). Науковий консультант – Орлюк О. П., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України, директор (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Гетманцев Д. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
фінансового права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Касьяненко Л. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри фінансового права
(Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України); Латковська Т. А., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного,
адміністративного і фінансового права (Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»). (477/2)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Грудинін Борис Олександрович, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка: «Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання
фізики» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). Спецрада Д 26.053.06 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти:
Величко С. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка). Опоненти: Сосницька Н. Л., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики
(Таврійський державний агротехнологічний університет);
Шишкін Г. О., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри фізики та методики навчання фізики (Бердянський
державний педагогічний університет). (483/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Вовченко Володимир Юрійович, науковий співробітник
Франкфуртського університету імені Ґете (Німеччина):
«Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що
виникає у зіткненнях релятивістських ядер» (01.04.02 –
теоретична фізика). Спецрада Д 26.191.01 в Інституті
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044) 521-3423). Науковий керівник – Анчишкін Д. В., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії
(Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН
України). Опоненти: Скалозуб В. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної фізики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Магнер О. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
теорії ядра (Інститут ядерних досліджень НАН України).
(80/2)
Тімченко Ірина Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу 36-00 Інституту фізики високих енергій і
ядерної фізики ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України: «Кулонова сума та кулонова енергія
ядра 7Lі» (01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і
високих енергій). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 335-2727). Науковий керівник – Буки О. Ю., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, начальник лабораторії (Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України). Опоненти: Бережной Ю. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри теоретичної ядерної фізики та вищої математики
імені О. І. Ахієзера (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Куліш Ю. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедра вищої математики (Український державний університет залізничного
транспорту МОН України). (140/2)
Пономаренко Роман Миколайович, молодший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України: «Методи побудови паралельних нечітких систем» (01.05.03 – математичне та програмне забезСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

печення обчислювальних машин і систем). Спецрада Д
26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН
України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40;
тел. (044) 526-20-08). Науковий керівник – Єршов С. В.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
учений секретар (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). Опоненти: Провотар О. І., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Глибовець А. М., кандидат фіз.-мат. наук,
доцент, доцент кафедри мережних технологій (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (144/2)
Москвичова Катерина Костянтинівна, асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії» (01.01.05 – теорія
ймовірностей та математична статистика). 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 – Іванов О. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кукуш О. Г., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного аналізу (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Млавець Ю. Ю., кандидат фіз.-мат.
наук, доцент кафедри кібернетики і прикладної математики (Ужгородський національний університет). (172/2)
Натаров Денис Михайлович, молодший науковий співробітник лабораторії мікро- і нанооптики відділу квазіоптики Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Плазмонні та ґраткові моди в розсіянні, поглинанні та випромінюванні світлових хвиль скінченними решітками з нанониток» (01.04.03 – радіофізика).
Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків, вул.
Академіка Проскури, 12; тел. 720-33-19). Науковий керівник – Носич О. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії мікро- і нанооптики
21

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
відділу квазіоптики (Інститут радіофізики та електроніки
імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Кокодій М. Г.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
фізики (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України); Фітьо В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри фотоніки (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). (199/2)
Глибицький Дмитро Михайлович, науковий співробітник відділу біологічної фізики Інституту радіофізики та
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Текстури
плівок біополімерно-сольових систем: кількісний аналіз
при фізичних і хімічних впливах» (03.00.02 – біофізика).
Спецрада Д 64.051.13 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-61). Науковий
керівник – Шестопалова Г. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу
біологічної фізики (Інститут радіофізики та електроніки
імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Трусова В. М.,
доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри ядерної та
медичної фізики (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Лисецький Л. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).
(247/2)
Лобзов Леонід Дмитрович, науковий співробітник ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України:
«Стабілізація збуджуваних ВЧ полів у Н-резонаторі лінійного прискорювача іонів в умовах мультипакторних явищ»
(01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем). Спецрада Д
64.052.04 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки,
14; тел. 702-10-16). Науковий керівник – Шуліка М. Г.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
начальник відділу Інституту плазмової електроніки (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
Опоненти: Прокопенко Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова
НАН України); Грицунов О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних
приладів та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). (380/2)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Водолаженко Марія Олександрівна, провідний інженер
лабораторії фізико-хімічних процесів відділу органічної та
біоорганічної хімії ДНУ «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» НАН України»: «Однореакторна
послідовна взаємодія 1,3-дикарбонільних СН-кислот з
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N,N-диметилформаміду диметилацеталем та метиленактивними нітрилами» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий
керівник – Горобець М. Ю., кандидат хім. наук, старший
дослідник, старший науковий співробітник відділу органічної та біоорганічної хімії (ДНУ «Науково-технологічний
комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»). Опоненти: Циганков О. В., доктор хім. наук, доцент, завідувач
кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); Яременко Ф. Г., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії синтезу гормоноподібних
сполук (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені
В. Я. Данилевського» НАМН України). (168/2)
Кір’янчук Василина Федорівна, аспірантка кафедри
хімічної технології переробки пластмас Національного
університету «Львівська політехніка»: «Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна
гомо- та кополімеризація» (02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада Д 35.052.01 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Воронов С. А., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри органічної хімії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Рябов С. В., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу
модифікації полімерів (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України); Аксіментьєва О. І., доктор хім.
наук, професор, головний науковий співробітник кафедри
фізичної та колоїдної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). (272/2)
Кут Микола Михайлович, асистент кафедри органічної
хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:
«Електрофільна гетероциклізація N(S)-аліл(пропаргіл)
заміщених піримідин-2-тіонів арилтелуртрихлоридами»
(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 – Онисько М. Ю., кандидат хім. наук, доцент (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). Опоненти:
Броварець В. С., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Харченко О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри технології органічних речовин та
фармацевтичних препаратів (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). (346/2)
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Салієва Леся Миколаївна, старший лаборант кафедри органічної хімії та фармації Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки: «Синтез та хімічні перетворення функціональних похідних
2,3-дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазолів» (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 – Сливка Н. Ю., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії
та фармації (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). Опоненти: Смолій О. Б., доктор хім.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу білків та пептидів (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Гордієнко О. В., кандидат хім.
наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (347/2)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ткаченко Вікторія Андріївна, викладач кафедри біохімії
та медичної хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Окисна модифікація білків та шляхи її
запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 35.051.14 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-4638). Науковий керівник – Шевцова А. І., доктор біол. наук,
професор кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти:
Сибірна Н. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка); Фоменко І. С., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри біологічної хімії (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького). (57/2)
Пономарьова Вікторія Леонідівна, молодший науковий співробітник відділу кріомікробіології Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Збереженість іммобілізованих в альгінатному гелі дріжджів
Saccharomyces cerevisiae після консервування за низьких температур» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д
64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська,
23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Висеканцев І. П., кандидат мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кріомікробіології (Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Жегунов Г. Ф., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
хімії та біохімії імені професора О. В. Чечоткіна (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України);
Божков А. І., доктор біол. наук, професор, директор НДІ
біології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (62/2)
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Храбко Мар’яна Іванівна, молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості
продукції Інституту біології тварин НААН України: «Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна функції організму щурів за дії германію цитрату» (03.00.13 –
фізіологія людини і тварин). Спецрада К 35.051.14 у
Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий керівник – Федорук Р. С., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент
НААН України (Інститут біології тварин НААН України).
Опоненти: Янчій Р. І., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу імунофізіології (Інститут фізіології імені
О. О. Богомольця НАН України); Мисаковець О. Г., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри нормальної фізіології (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького). (125/2)
Пророчук Василь Васильович, науковий співробітник Національного природного парку «Гуцульщина»:
«Екосистемне різноманіття Національного природного
парку “Гуцульщина”» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д
76.051.05 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – Серебряков В. В., доктор біол. наук,
професор, професор кафедри екології, природничих
та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» МОН України). Опоненти: Чорней І. І.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Чаплигіна А. Б., доктор біол. наук,
доцент, доцент кафедри зоології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). (155/2)
Галкін Олег Валерійович, молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії
імені О. В. Палладіна НАН України: «Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лінії U87 за умови пригнічення IRE1»
(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 – Мінченко О. Г., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України. Опоненти: Мацелюх Б. П., доктор біол. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу генетики мікроорганізмів (Інститут мікробіології та
вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Толстанова Г. М., доктор біол. наук, начальник науково-дослідної
частини (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (157/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Черній Світлана Вікторівна, молодший науковий
співробітник відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Дослідження
фталоціанінових комплексів з аксіально-координованими замісниками як інгібіторів амілоїдної агрегації білків»
(03.00.03 – молекулярна біологія). Спецрада Д 26.237.01
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України
(03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-1169). Науковий керівник – Ковальська В. Б., доктор біол.
наук, провідний науковий співробітник відділу біомедичної хімії (Інститут молекулярної біології і генетики НАН
України). Опоненти: Сиволоб А. В., доктор біол. наук, професор, кафедра загальної та молекулярної генетики ННЦ
«Інститут біології та медицини» (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Верьовка С. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії (ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка» НАМН України). (253/2)
Рокицький Ігор Володимирович, молодший науковий
співробітник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка: «Біоінформатичні підходи та репортерна система для дослідження
особливостей вживання кодонів у геномах стрептоміцетів»
(03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д 26.254.01 у
ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а; тел. (044)
434-37-77). Науковий керівник – Осташ Б. О., доктор біол.
наук, професор, провідний науковий співробітник науководослідної частини (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Сиволоб А. В., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри загальної та медичної
генетики ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Карпов П. А., кандидат біол. наук, завідувач лабораторії біоінформатики та структурної біології (ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України»). (255/2)
Солдаткіна Ольга Василівна, провідний інженер кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих .технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Використання нано- та
мікророзмірних матеріалів для розробки електрохімічних
сенсорів з покращеними аналітичними характеристиками» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
(04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-3777). Науковий керівник – Дзядевич С. В., доктор біол. наук,
професор, головний науковий співробітник лабораторії
біомолекулярної електроніки відділу механізмів трансляції генетичної інформації (Інститут молекулярної біології
та генетики НАН України). Опоненти: Курдиш І. К., доктор
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біол. наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних
процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і
вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Борисова Т. О., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН
України). (256/2)
Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі, тимчасово не працює: «Дослідження механізмів терморегуляції та тривалості життя в експерименті» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К
64.051.17 у Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Божков А. І., доктор біол. наук, професор, директор НДІ біології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Мінченко О. Г., доктор біол.
наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології
(Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Карпенко Н. О., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії репродуктивної ендокринології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені
В. Я. Данилевського НАМН України»). (337/2)
Топольнікова Ярослава Віталіївна, молодший науковий співробітник лабораторії біомолекулярної електроніки
відділу механізмів трансляції генетичної інформації Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Розробка біосенсорної системи для одночасного визначення
концентрацій лактату та пірувату в біологічних рідинах для
клінічної діагностики» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики
НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел.
(044) 526-11-69). Науковий керівник – Солдаткін О. О.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник відділу механізмів трансляції генетичної інформації (Інститут
молекулярної біології і генетики НАН України). Опоненти:
Галкін О. Ю., доктор біол. наук, професор, кафедра промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна). (381/2)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Козій Євген Сергійович, заступник директора ННЦ
підготовки іноземних громадян Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України:
«Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних
пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району» (04.00.01 – загальна та регіональна
геологія). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних
наук НАН України (01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б;
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Ішков В. В.,
кандидат геол.-мін. наук, доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України).
Опоненти: Вергельська Н. В., доктор геол. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних
наук НАН України); Маметова Л. Ф., кандидат геол. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії дослідження структурних змін гірських
порід (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова
НАН України). (129/2)
Глонь Віталій Анатолійович, молодший науковий співробітник відділу геоекології та пошукових досліджень
Інституту геологічних наук НАН України: «Особливості
формування та прогнозування нафтогазоносності Срібнянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних досліджень» (04.00.17 – геологія нафти і газу).
Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН
України (01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б; тел. (044)
486-94-46). Науковий керівник – Багрій І. Д., доктор геол.
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти: Куровець С. С., доктор геол. наук, доцент,
завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових
родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Лазарук Я. Г., доктор
геол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут
геології і геохімії горючих копалин НАН України). (130/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Головенський Володимир Васильович, начальник Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного
університету МОН України: «Метод підвищення безпеки
польотів та навігації повітряних суден у складних метеорологічних умовах» (05.22.13 – навігація та управління
рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005,
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522)
34-40-39). Науковий керівник – Неділько В. М., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України). Опоненти: Тимочко О. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України); Осадчий С. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих
процесів (Центральноукраїнський національний технічний
університет МОН України). (1/2)
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Семененко Павло Володимирович, інженер-програміст
І категорії відділу аерогазодинаміки та тепломасообміну
ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля»: «Газодинаміка зони головного обтічника ракети-носія
на атмосферному відрізку польоту» (01.02.05 – механіка
рідини, газу та плазми). Спецрада Д 08.051.10 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел.
374-98-25). Науковий керівник – Давидов С. О., доктор
тех. наук, професор, декан фізико-технічного факультету
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Кваша Ю. О., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник (Інститут технічної механіки НАН України і
ДКА України); Біляєв М. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри гідравліки та водопостачання (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України).
(4/2)
Андрущенко Валентина Борисівна, провідний науковий співробітник Національного центру зі співробітництва
з Європейським Союзом у сфері науки і технологій ДП
«Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» (ДП «Укртехінформ»): «Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі
моніторингу ресурсів мережі Інтернет» (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) 52-41-51). Науковий керівник – Ланде Д. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання (Інститут
проблем реєстрації інформації НАН України). Опоненти:
Вишнівський В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерних наук (Державний університет
телекомунікацій); 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»). (13/2)
Рупіч Сергій Сергійович, інженер І категорії кафедри
приладів і систем орієнтації і навігації Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Багатокласове розпізнавання стану складного просторового об’єкта нейромережевим класифікатором» (05.11.13 – прилади і методи
контролю та визначення складу речовин). Спецрада Д
26.002.18 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Бурау Н. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри приладів і
систем орієнтації і навігації (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Квасніков В. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
електротехнічних систем і технологій (Національний авіаційний університет); Приміський В. П., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, генеральний директор
(ТОВ «Автоекоприлад»). (24/2)
Тарас Василь Іванович, провідний інженер кафедри
деревообробного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету України: «Підвищення
точності поздовжнього розпилювання деревини на круглопилкових верстатах» (05.05.04 – машини для земляних,
дорожніх і лісотехнічних робіт). Спецрада Д 35.072.03 у
Національному лісотехнічному університеті України МОН
України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел.
237-80-94). Науковий керівник – Пилипчук М. І., кандидат
тех. наук, доцент, професор кафедри деревообробного
обладнання та інструментів (Національний лісотехнічний
університет України). Опоненти: Грицай І. Є., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Сірко З. С., кандидат тех. наук, доцент
кафедри технології та дизайну виробів з деревини (Національний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України). (25/2)
Татар Лариса Василівна, методист факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та
торгівлі МОН України: «Формування якості пива з додаванням нетрадиційної рослинної сировини» (05.18.15 – товарознавство харчових продуктів). Спецрада Д 64.088.01 у
Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;
тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Пенкіна Н. М.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства в митній справі (Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: Рудавська Г. Б., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри
товарознавства, управління безпечністю та якістю (Київський національний торговельно-економічний університет
МОН України); Бочарова О. В., доктор тех. наук, доцент,
доцент кафедри товарознавства та митної справи (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (33/2)
Значек Рафаела Рафаелівна, асистент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеської національної
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академії харчових технологій МОН України: «Формування асортименту та товарознавча оцінка зернових хлібців
поліпшеної якості» (05.18.15 – товарознавство харчових
продуктів). Спецрада Д 64.088.01 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України
(61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 33689-79). Науковий керівник – Мардар М. Р., доктор тех.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків, професор кафедри маркетингу,
підприємництва і торгівлі (Одеська національна академія
харчових технологій МОН України). Опоненти: Сирохман І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства, технологій і управління якістю харчових
продуктів (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України);
Дубініна А. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів (Харківський
державний університет харчування та торгівлі МОН України). (34/2)
Витвицький Іван Іванович, асистент кафедри буріння
свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Удосконалення технології
центрування обсадних колон у похило скерованих свердловинах» (05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада Д
20.052.02 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07).
Науковий керівник – Чудик І. І., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти:
Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, доцент, генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро
бурового інструменту»); Ставичний Є. М., кандидат тех.
наук, начальник управління буріння (ПАТ «Укрнафта»).
(35/2)
Лотоус Віктор Вікторович, голова правління ПрАТ
«Полтавський ГЗК»: «Вдосконалення технології вибухового зміцнення деталей гірничого обладнання шляхом додаткового імпульсного пластичного впливу» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий
керівник – Драгобецький В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського МОН України). Опоненти: Зайцев В. Є.,
доктор тех. наук, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів, проректор із науково-педагогічної роботи (Національний аерокосмічний університет імені
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН
України); Бондаренко Ю. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри обробки металів тиском (Запорізька інженерна
академія МОН України). (54/2)
Ясько Станіслав Георгійович, старший викладач кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:
«Вдосконалення технології пневмоударного штампування рухомими середовищами тонколистових деталей»
(05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада
Д 45.052.06 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600,
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-6000). Науковий керівник – Фролов Є. А., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри технології машинобудування (Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка МОН України). Опоненти: Явтушенко О. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
обробки металів тиском (Запорізька інженерна академія
МОН України); Князєв М. К., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технологій виробництва авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН
України). (55/2)
Явір Катерина Борисівна, молодший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет», м. Покровськ: «Деградація і стабілізація
модифікованого кам’яновугільного пеку як основи композиційних матеріалів» (05.17.07 – хімічна технологія палива
та паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 08.084.05
у Національній металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 74531-56). Науковий керівник – Крутько І. Г., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри хімічних технологій (ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет» МОН
України). Опоненти: Чешко Ф. Ф., доктор тех. наук, старший науковий співробітник (ДП «Український державний
науково-дослідний вуглехімічний інститут»); Малий Є. І.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри металургійного палива та вогнетривів (Національна металургійна
академія України). (63/2)
Ковальчук Олексій Сергійович, головний інженер відділу фізики високих енергій Інституту ядерних досліджень
НАН України: «Металеві мікро-детектори потоків іонізуючого випромінення» (01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій). Спецрада Д 26.167.01
в Інституті ядерних досліджень НАН України (03680,
м. Київ, просп. Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий
керівник – Пугач В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
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член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізики
високих енергій (Інститут ядерних досліджень НАН України). Опоненти: Борщов В. М., доктор тех. наук, професор,
перший заступник директора, головний конструктор (ТОВ
«Світлодіодні технології України»); Аушев В. Є., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри ядерної фізики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (81/2)
Гаран Ярослав Олександрович, асистент кафедри
теоретичної електротехніки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Удосконалення високовольтних
вимірювальних пристроїв, що використовують автотрансформаторне перетворення напруги» (05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів). Спецрада К
26.002.06 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 – Бржезицький В. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
теоретичної електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бойко М. І., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»); Божко І. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу електромагнітних систем (Інститут електродинаміки НАН України). (82/2)
Труніна Ганна Олексіївна, асистент кафедри автоматизації енергосистем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Підвищення ефективності регулювання
напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням» (05.14.02 – електричні станції,
мережі і системи). Спецрада К 26.002.06 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-8262). Науковий керівник – Яндульський О. С., доктор тех.
наук, професор, декан факультету електроенерготехніки
та автоматики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем
(Вінницький національний технічний університет); Сабарно Л. Р., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу оптимізації
систем електропостачання (Інститут електродинаміки НАН
України). (84/2)
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Тимохін Олександр Вікторович, старший викладач
кафедри автоматизації енергосистем Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інформаційне забезпечення систем керування електричними мережами на основі передачі широкополосних сигналів по РЕМ 0,4...10 кВ»
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада К 26.002.06 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 – Яндульський О. С., доктор тех. наук, професор, декан факультету електроенерготехніки та автоматики (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кулик В. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри електричних станцій та систем (Вінницький національний технічний
університет); Трач І. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
моделювання електроенергетичних об’єктів і систем № 3
(Інститут електродинаміки НАН України). (85/2)
Рєзва Ксенія Сергіївна, асистент кафедри «Гідравлічні
машини імені Г. Ф. Проскури» Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»: «Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних
гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик» (05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник –
Дранковський В. Е., кандидат тех. наук, доцент, професор
кафедри «Гідравлічні машини імені Г. Ф. Проскури» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Панченко А. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри «Мехатронні системи
та транспортні технології» (Таврійський державний агротехнологічний університет); Рябова С. О., кандидат тех.
наук, інженер-конструктор І категорії СКБ «Турбогідромаш» (АТ «Турбоатом»). (138/2)
Витвицький Василь Степанович, асистент кафедри
інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу: «Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків» (05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада К 35.052.20 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-21-11). Науковий керівник – Вольченко О. І., доктор тех. наук, професор, про28

фесор кафедри технічної механіки (Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу МОН
України). Опоненти: Сараєв О. В., доктор тех. наук, доцент,
декан автомобільного факультету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Осташук М. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри транспортних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (139/2)
Куєвда Юлія Валеріївна, асистент кафедри електропостачання та енергоменеджменту Національного університету харчових технологій: «Автоматизована система
взаємозв’язаного робастного керування турбоагрегатом
в умовах невизначеності» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 26.058.05 у Національному
університеті харчових технологій МОН Украйни (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-01-02).
Науковий керівник – Балюта С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання та енергоменеджменту (Національний університет харчових
технологій). Опоненти: Тимченко В. Л., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри морського приладобудування (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова); Решетюк В. М., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри автоматики та робототехнічних
систем імені академіка І. І. Мартиненка (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
(141/2)
Павленко Анна Ігорівна, інженер-програміст дочірнього підприємства всеукраїнської ГО «Союз Чорнобиль
Україна «ХАКІМ»: «Моделювання і оптимізація маршрутів
у транспортних мережах» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 26.194.02
в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
(03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044)
526-20-08). Науковий керівник – Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). Опоненти: Снитюк В. Є.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Томашевський В. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (143/2)
Грицунь Олег Михайлович, асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»: «Обґрунтування раціональних режимів
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світлофорного регулювання з урахуванням характеристик
транспортних потоків і поведінки пішоходів» (05.22.01 –
транспортні системи). Спецрада К 35.052.20 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-2111). Науковий керівник – Ройко Ю. Я., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри транспортних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Лобашов О. О., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри транспортних систем і логістики (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова МОН України); Кристопчук М. Є., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри транспортних
технологій і технічного сервісу (Національний університет
водного господарства та природокористування МОН України). (145/2)
Перебинос Альона Ростиславівна, провідний інженер
кафедри охорони праці і навколишнього середовища
Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев’яних споруд» (21.06.01 – екологічна
безпека). Спецрада Д 26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
241-55-80). Науковий керівник – Кривомаз Т. І., доктор
тех. наук, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Архипова Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри туризму (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України); Загородня С. А.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України). (158/2)
Романько Сергій Миколайович, завідувач лабораторії, асистент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту Сумського державного університету: «Процес концентрування розчину
сульфатної кислоти випаровуванням у потік нейтрального газу за зовнішнього підведення теплоти» (05.17.08 –
процеси та обладнання хімічної технології). Спецрада Д
55.051.04 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Лукашов В. К.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри хімічної
технології високомолекулярних сполук (Шосткинський
інститут Сумського державного університету). Опоненти: Білецький Е. В., доктор тех. наук, професор, перший
заступник директора (Харківський торговельно-еконо-
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мічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету МОН України); Моїсєєв В. Ф.,
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України). (159/2)
Сєрікова Олена Миколаївна, інженер з охорони навколишнього середовища Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України: «Прогнозування
і управління рівнем ґрунтових вод для підвищення екологічної безпеки забудованих територій України» (21.06.01 –
екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Яковлєв В. В., доктор геол. наук, доцент,
професор кафедри інженерної екології міст (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України). Опоненти: Юрченко В. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної екології (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН
України); Сотник М. І., доктор тех. наук, доцент, доцент
кафедри прикладної гідроаеромеханіки (Сумський державний університет МОН України). (160/2)
Шарипанов Антон Веніамінович, науковий співробітник відділу теорії та практики систем обробки та відображення візуальної інформації Інституту проблем математичних машин і систем НАН України: «Структурний метод
обробки зображень і сигналів при змінній роздільній
здатності» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.204.01 в Інституті проблем математичних машин
і систем НАН України (03187, м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 42; тел. (044) 526-24-97). Науковий керівник –
Калмиков В. Г., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії та практики систем обробки та відображення візуальної інформації (Інститут проблем математичних машин
і систем НАН України). Опоненти: Будник М. М., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу сенсорних пристроїв, систем
та технологій безконтактної діагностики (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Кийко В. М.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу розпізнавання образів
(Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та систем
НАН і МОН України). (170/2)
Гришманов Дмитро Євгенійович, старший викладач
Льотної академії Національного авіаційного університету:
«Методи підвищення ефективності діяльності чергових
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змін районних диспетчерських центрів при управлінні
повітряним рухом» (05.22.13 – навігація та управління
рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005,
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522)
34-40-39). Науковий керівник – Неділько С. М., доктор тех.
наук, начальник академії (Льотна академія Національного
авіаційного університету МОН України). Опоненти: Осадчий С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
автоматизації виробничих процесів (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України);
Хмелевський С. І., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, заступник начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України). (173/2)
Корчак Богдан Орестович, асистент кафедри цивільної
безпеки Національного університету «Львівська політехніка»: «Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних
олив» (05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 35.052.07 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-2166). Науковий керівник – Гринишин О. Б., доктор тех. наук,
професор кафедри хімічної технології переробки нафти та
газу (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Бойченко С. В., доктор тех. наук, директор ННІ
екологічної безпеки (Національний авіаційний університет); Шевченко О. Б., кандидат тех. наук, доцент кафедри
хімічної технології палива (ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет»). (187/2)
Кубіцька Ірина Іванівна, молодший науковий співробітник кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка»: «Основи
технології виробництва акрилової кислоти за реакціями
конденсації» (05.17.04 – технологія продуктів органічного
синтезу). Спецрада Д 35.052.07 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79000, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науковий керівник – Небесний Р. В., кандидат тех. наук, провідний науковий співробітник кафедри технології органічних продуктів
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Зажигалов В. О., доктор хім. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів (Інститут сорбції та
проблем ендоекології НАН України); Бушуєв А. С., кандидат тех. наук, доцент кафедри хімічних та фармацевтичних
технологій (Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля).
(188/2)
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Борщ Юрій Петрович, керівник групи конструкторів
технічного відділу ПАТ «Карлівський машинобудівний
завод»: «Обґрунтування параметрів процесу і розробка
пневмосепарувального каналу зернових сепараторів»
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Харченко С. О., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри оптимізації технологічних систем імені
Т. П. Євсюкова (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
Опоненти: Котов Б. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри машиновикористання в агропромисловому
комплексі (Подільський державний аграрно-технічний
університет); Васильковський О. М., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (Центральноукраїнський національний технічний університет). (198/2)
Стоян Юрій Євгенович, провідний інженер відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин Інституту проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України:
«Математичне моделювання та методи розв’язання оптимізаційних задач упаковки довільних багатогранників»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166,
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). 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: Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу методів
комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України); Комяк В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). (245/2)
Король Валерія Юріївна, асистент кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» Одеського національного морського університету: «Організація експедиторського обслуговування транспортних процесів і систем доставки вантажів у контейнерах» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному морському університеті МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. 23-35-28). Науковий
керівник – Шибаєв О. Г., доктор тех. наук, професор, заСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
відувач кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» (Одеський національний морський університет). Опоненти: Мацюк В. І., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри технологій транспорту та управління
процесами перевезень (Державний університет інфраструктури та технологій); Головко Т. В., кандидат тех. наук,
доцент кафедри управління експлуатаційною роботою
(Український державний університет залізничного транспорту). (248/2)
Панов Анатолій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу автоматизації електричних систем Інституту електродинаміки НАН України: «Методи і
система моніторингу елегазових вимикачів на напругу
330 – 750 кВ» (05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки
НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел.
(044) 366-26-45). Науковий керівник – Стогній Б. С., доктор тех. наук, академік НАН України, головний науковий
співробітник відділу автоматизації електричних систем
(Інститут електродинаміки НАН України). Опоненти: Бржезицький В. О., доктор тех. наук, професор, в. о. завідувача
кафедри техніки і електрофізики високих напруг (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України);
Рубаненко О. Є., кандидат тех. наук, професор, доцент
кафедри електричних станцій і систем (Вінницький національний технічний університет МОН України). (252/2)
Обруч Ігор Володимирович, старший викладач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Синтез електромеханічних систем з
нейронною мережею та фрикційним навантаженням»
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 64.050.04 у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Клепіков В. Б., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних
систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Кузнецов Б. І., доктор
тех. наук, професор, завідувач відділу проблем управління
магнітним полем (Інститут технічних проблем магнетизму
НАН України); Маслій А. С., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки (Український державний університет
залізничного транспорту). (254/2)
Коломієць Сергій Валерійович, старший викладач
кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету: «Підвищення рівня
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екологічної безпеки автотранспортних підприємств»
(21.06.01 – екологічна безпека). 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 – Матейчик В. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
екології та безпеки життєдіяльності (Національний транспортний університет). Опоненти: Глива В. А., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри цивільної та промислової
безпеки (Національний авіаційний університет); Нікітченко Ю. С., кандидат тех. наук, асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (257/2)
Крюковська Леся Іванівна, старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного
транспортного університету: «Підвищення рівня екологічної безпеки у дорожньому будівництві шляхом використання металургійних шлаків» (21.06.01 – екологічна
безпека). Спецрада Д 26.062.09 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-7934). Науковий керівник – Хрутьба В. О., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Національний транспортний університет). Опоненти: Радовенчик В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри екології та технології рослинних
полімерів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Коцюба І. Г., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри екології (Житомирський державний технологічний університет). (258/2)
Шорінов Олександр Володимирович, завідувач лабораторії кафедри технологій виробництва авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Розроблення технології нанесення захисно-відновлювальних покриттів на деталі авіаційної техніки з магнієвих сплавів холодним газодинамічним напилюванням»
(05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). Спецрада
Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному університеті
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел.
(057) 315-10-56). Науковий керівник – Маркович С. Є.,
кандидат тех. наук, доцент, помічник ректора з інноваційної діяльності (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Добротворський С. С., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Коно-
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плянченко Є. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технічного сервісу (Сумський національний аграрний
університет). (269/2)
Нижник Сергій Миколайович, доцент кафедри технології виробництва авіаційних двигунів Національного
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»: «Технологія шліфування деталей авіаційних двигунів з урахуванням збільшення активної поверхні абразивного зерна» (05.07.02 –
проектування, виробництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 64.062.04 у Національному
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070,
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Курін М. О., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технології виробництва авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).
Опоненти: Степанов М. С., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Калафатова Л. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
прикладної механіки (Донецький національний технічний
університет, м. Покровськ). (270/2)
Кантемир Ірина Володимирівна, інженер-конструктор
ІІ категорії Харківського державного авіаційного виробничого підприємства: «Удосконалення процесів створення наноструктур у плазмово-іонних та лазерних технологіях для підвищення ефективності різального інструменту» (05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки).
Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Костюк Г. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»). Опоненти: Добротворський С. С., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Коноплянченко Є. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технічного сервісу (Сумський національний аграрний університет). (273/2)
Блощинська Олена Олександрівна, старший викладач
кафедри готельно-ресторанної справи Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології
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безглютенових фонданів» (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 – Гавриш А. В., кандидат тех. наук, доцент
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 та торгівлі); Салавеліс А. Д., кандидат тех.
наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (Одеська національна академія харчових
технологій). (352/2)
Бабешко Євген Васильович, старший викладач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Методи
комплексування процедур оцінювання та забезпечення
функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.062.01
у Національному аерокосмічному університеті імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 31510-56). Науковий керівник – Харченко В. С., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем,
мереж і кібербезпеки (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»). Опоненти: Маєвський Д. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичних основ і загальної електротехніки (Одеський національний політехнічний
університет МОН України); Доценко С. І., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних
систем (Український державний університет залізничного
транспорту МОН України). (361/2)
Шевченко Аліна Віталіївна, інженер-програміст Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій МОН України: «Методи управління функціональною
стійкістю інформаційних систем на основі таксонометрії
та прогнозування» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська,
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник – Щебланін Ю. М., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою (Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Машков О. А., доктор тех.
наук, професор, проректор з наукової роботи (Державна
екологічна академія післядипломної освіти та управління
Мінекології і МОН України); Лисенко О. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри телекомунікацій Інституту
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
телекомунікаційних систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (363/2)
Матвієнко Дмитро Георгійович, аспірант Одеської
державної академії технічного регулювання та якості:
«Методика радіологічних досліджень та оцінки якості
вимірювань харчових продуктів» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного
регулювання та якості МОН України (65020, м. Одеса, вул.
Ковальська, 15; тел. (048) 726-68-92). Науковий керівник –
Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, заслужений
метролог України, завідувач кафедри комп’ютеризованих
електротехнічних систем та технологій (Національний
авіаційний університет МОН України). Опоненти: Зубрецька Н. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної
техніки (Київський національний університет технологій
та дизайну МОН України); Васілевський О. М., доктор тех.
наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної
роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення (Вінницький національний
технічний університет МОН України). (366/2)
Чепіга Дар’я Анатоліївна, асистент кафедри «Розробка родовищ корисних копалин» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України: «Обґрунтування та розробка способів підвищення безпеки праці
гірників у виїмкових дільницях глибоких шахт» (05.26.01 –
охорона праці). Спецрада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет» МОН України (85300,
м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09).
Науковий керівник – Подкопаєв С. В., доктор тех. наук,
професор, декан гірничого факультету (ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет» МОН України). Опоненти: Бєліков А. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри «Безпека життєдіяльності» (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»);
Агафонов О. В., доктор тех. наук, начальник управління з
перспективного розвитку та науки (Дирекція з технічного
розвитку та інвестицій ПрАТ «Донецьксталь – металургійний завод»). (367/2)
Горобець Юрій Миколайович, інженер-програміст ПП
«Софтвеа експерт»: «Вплив складу активаторних домішок
на формування структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd3+ і PbWO4:Nd3+» (05.27.06 –
технологія, обладнання та виробництво електронної техніки). Спецрада Д 64.052.04 у Харківському національному
університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий керівник –
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Космина М. Б., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу лазерних
та напівпровідникових кристалів (Інститут монокристалів
НАН України). Опоненти: Чугай О. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри фізики (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського МОН
України); Галкін С. М., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут
сцинтиляційних матеріалів НАН України). (368/2)
Матяс Дарія Сергіївна, провідний інженер відділу
наукової роботи студентів Національного університету
харчових технологій: «Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом»
(05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада Д
26.058.06 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
68; тел. (044) 289-60-00). Науковий керівник – Камбулова Ю. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Іоргачова К. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Артамонова М. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (369/2)
Мазур Любов Сергіївна, тимчасово не працює: «Удосконалення технології льодяникової карамелі спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури» (05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів,
кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада Д 26.058.06 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
68; тел. (044) 289-60-00). Науковий керівник – Дорохович А. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Іоргачова К. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Олексієнко Н. В., кандидат тех. наук, доцент, керівник відділу
зовнішнього аудиту департаменту якості (ТОВ «СільпоФуд»). (370/2)
Петриченко Альона Ігорівна, молодший науковий
співробітник кафедри екології та технології рослинних
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
полімерів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Захист водойм від забруднення сполуками азоту та
фосфору» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д
26.002.05 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37;
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Гомеля М. Д.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Сакалова Г. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімії та
методики навчання хімії (Вінницький державний педагогічний університет); Сабадаш В. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська
політехніка»). (372/2)
Корнійчук Володимир Іванович, асистент кафедри
гідротехнічного будівництва та гідравліки Національного
університету водного господарства та природокористування: «Удосконалення методів гідравлічного розрахунку
водозливів з тонкою стінкою на основі законів збереження енергії та кількості руху» (05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія). Спецрада Д 47.104.01 у Національному
університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел.
(0362) 22-10-86). Науковий керівник – Хлапук М. М., доктор тех. наук, професор, директор ННІ водного господарства та природооблаштування (Національний університет
водного господарства та природокористування). Опоненти: Чернюк В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри гідравліки і сантехніки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Дупляк О. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (374/2)
Одуд Людмила Миколаївна, інженер сектору з обслуговування геоінформаційної системи «Рівне» РОВКП ВКГ
«Рівнеоблводоканал»: «Реагентне пом’якшення поверхневих вод на пінополістирольних фільтрах із зростаючим
шаром завислого осаду в умовах знижених температур»
(05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спецрада Д
47.104.01 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 22-10-86). Науковий
керівник – Ковальчук В. А., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри водопостачання, водовідведення та
бурової справи (Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Епоян С. М.,
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доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України);
Василенко Л. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища (Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН України). (375/2)
Іванова Вероніка Петрівна, молодший науковий співробітник кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Концентрування та вилучення іонів важких металів із води» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д
26.002.05 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Гомеля М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
екології та технології рослинних полімерів (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кочетов Г. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
хімії (Київський національний університет будівництва і
архітектури); Іванюта С. П., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки (Національний
інститут стратегічних досліджень). (378/2)
Зубко Ігор Анатолійович, старший викладач кафедри
робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем
Черкаського державного технологічного університету:
«Удосконалення моделей і методу підвищення ефективності компонентів функціонально-орієнтованих систем
спеціального призначення» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 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 – Лукашенко В. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри робототехніки та
спеціалізованих комп’ютерних систем (Черкаський державний технологічний університет). Опоненти: Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерної інженерії (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили); Дрозд О. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж (Одеський національний політехнічний університет). (382/2)
Дорошенко Анастасія Юріївна, викладач-стажист кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тут»: «Інформаційна технологія інтелектуального аналізу
фактографічних текстових ресурсів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.050.07 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-66-56). Науковий керівник – Шаронова Н. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»); Шубін І. Ю., кандидат
тех. наук, доцент, професор кафедри програмної інженерії
(Харківський національний університет радіоелектроніки).
(384/2)
Рабчун Дмитро Ігорович, асистент кафедри управління
інформаційною та кібернетичною безпекою Державного
університету телекомунікацій: «Методи ресурсної оптимізації захисту інформаційних систем підприємства в умовах
динамічного інформаційного протистояння» (21.05.01 –
інформаційна безпека держави). Спецрада Д 26.861.06 у
Державному університеті телекомунікацій МОН України
(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-2588). Науковий керівник – Шевченко В. Л., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри програмних систем і технологій (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). Опоненти: Молодецька К. В., доктор тех. наук, доцент, керівник ННЦ інформаційних технологій (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України); Казмірчук С. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем
захисту інформації (Національний авіаційний університет
МОН України). (391/2)
Лисиця Дмитро Олександрович, аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» МОН України: «Метод тестування безпеки програмного забезпечення для захисту інформації з використанням технологій реверсної інженерії» (05.13.21 –
системи захисту інформації). Спецрада Д 26.861.06 у
Державному університеті телекомунікацій МОН України
(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-2588). Науковий керівник – Семенов С. Г., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки
та програмування (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Казмірчук С. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації
(Національний авіаційний університет МОН України); Браіловський М. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
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дри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
(392/2)
Петренко Тарас Анатолійович, старший викладач
кафедри кібербезпеки та математичного моделювання
Чернігівського національного технологічного університету: «Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак»
(05.13.21 – системи захисту інформації). Спецрада Д
26.062.17 у Національному авіаційному університеті МОН
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1;
тел. (044) 406-70-22). Науковий керівник – Дахно В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
систем і мереж (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Грищук Р. В.,
доктор тех. наук, професор, т. в. о. начальника кафедри
захисту інформації та кібербезпеки (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова); Іванченко Є. В.,
кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри безпеки
інформаційних технологій (Національний авіаційний університет). (398/2)
Мороз Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник Міжнародного ННЦ інформаційних технологій та
систем НАН і МОН України: «Комбінаторно-генетичний
метод індуктивної побудови моделей складних об’єктів»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.171.01
у Міжнародному ННЦ інформаційних технологій та систем
НАН і МОН України (03680, м. Київ-187, просп. Академіка
Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий керівник – Степашко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
(Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та систем
НАН і МОН України). Опоненти: Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України); Снитюк В. Є., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та
інформаційних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (402/2)
Завущак Ірина Іванівна, аспірант кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Методи та засоби побудови контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері
працевлаштування» (01.05.03 – математичне та програмне
забезпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада
Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. 258-24-84). Науковий керівник – Буров Є. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних

35

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
систем та мереж (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Литвиненко В. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний університет МОН України); Мельничин А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії оптимальних
процесів (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (406/2)
Рижа Ірина Андріївна, аспірант кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська
політехніка» МОН України: «Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних
каталізаторах» (01.05.02 – математичне моделювання
та обчислювальні методи). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-24-84). Науковий керівник – Костробій П. П., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної
математики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Власюк А. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
(Національний університет «Острозька академія» МОН
України); Гера Б. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій (Львівська філія
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна
МОН України). (407/2)
Чопей Ратібор Степанович, аспірант кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська
політехніка» МОН України: «Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем» (01.05.03 – математичне та програмне
забезпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада
Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – Федасюк Д. В.,
доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Дивак М. П., доктор тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерних
інформаційних технологій (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Мельничин А. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії оптимальних процесів (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). (408/2)
Лазурак Зоряна Дмитрівна, аспірант кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» МОН України:
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«Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах» (10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика). Спецрада
Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – Пелещишин А. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
(Національний університет «Львівська: політехніка» МОН
України). Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України); Корченко О. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет МОН
України). (409/2)
Рибчак Зоряна Любомирівна, аспірант кафедри
інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Методи та
засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад» (01.05.03 – математичне та
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул.
С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – Литвин В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних систем та мереж (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Овсяк О. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
мистецтв (Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Міністерства культури України); Боднарчук І. О., кандидат
тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри комп’ютерних
наук (Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя МОН України). (410/2)
Ткаченко Василь Володимирович, начальник НДВ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної
безпеки НДЦ Збройних Сил України «Державний океанаріум» Міноборони України: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при виникненні надзвичайних
ситуацій транскордонного характеру» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.050.07 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-66-56). Науковий керівник – Чередніченко О. Ю.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри програмної
інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Павленко П. М., доктор тех.
наук, професор, заступник директора Інституту інфор-

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
маційно-діагностичних систем (Національний авіаційний
університет); Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця). (441/2)
Альхурі Юсеф Еліас Жоржет, аспірант кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових технологій: «Кінетика
екстрагування з плодів шипшини у мікрохвильовому
полі» (05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада
41.088.01 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112;
тел. (048) 712-41-09, 722-80-42). Науковий керівник – Бурдо О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
процесів, обладнання та енергетичного менеджменту
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
України). Опоненти: Дячок В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Бандура В. М., кандидат тех. наук, професор, професор кафедри процесів
та обладнання переробних і харчових виробництв, декан
факультету механізації сільського господарства (Вінницький національний аграрний університет МОН України).
(458/2)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Павліченко Андрій Андрійович, асистент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського
національного аграрного університету МОН України: «Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем
основного обробітку ґрунту та удобрення у Правобережному Лісостепу України» (06.01.01 – загальне землеробство). Спецрада К 74.844.02 в Уманському національному
університеті садівництва МОН України (20305, м. Умань,
вул. Інститутська, 1; тел. (047) 444-69-81). Науковий
керівник – Примак І. Д., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет
МОН України). Опоненти: Єщенко В. О., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри загального землеробства
(Уманський національний університет садівництва МОН
України); Задорожний В. С., кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України). (21/2)
Коваль Галина Володимирівна, викладач кафедри
загального землеробства Уманського національного університету садівництва: «Рівень інтенсивності зяблевого
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обробітку ґрунту та фітосанітарний стан посівів короткоротаційної сівозміни Правобережного Лісостепу України»
(06.01.01 – загальне землеробство). Спецрада К 74.844.02
в Уманському національному університеті садівництва
МОН України (20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел.
(04744) 4-69-81). Науковий керівник – Єщенко В. О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри загального
землеробства (Уманський національний університет садівництва МОН України). Опоненти: Бомба М. Я., доктор с.-г.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри харчових технологій і ресторанної
справи (Львівський інститут економіки і туризму МОН
України); Богатир Л. В., кандидат с.-г. наук, асистент кафедри загального землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
(Білоцерківський національний аграрний університет МОН
України). (22/2)
Бовсуновська Ольга Вікторівна, регіональний консультант по роботі з клієнтами ТОВ «Яра Україна»: «Кормова
продуктивність горошку панонського в бінарних сумішах
з тритикале озимим в умовах Лісостепу правобережного»
(06.01.12 – кормовиробництво і луківництво). Спецрада К
05.854.01 в Інституті кормів та сільського господарства
Поділля НААН України (21100, м. Вінниця, просп. Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник – Гетман Н. Я., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу польових
кормових культур, сіножатей і пасовищ (Інститут кормів
та сільського господарства Поділля НААН України). Опоненти: Демидась Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
(Національний університет біоресурсів та природокористування України); Оліфірович В. О., кандидат с.-г. наук,
завідувач відділу землеробства, рослинництва і кормовиробництва (Буковинська державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН України). (87/2)
Тарнавська Катерина Петрівна, молодший науковий
співробітник Подільської дослідної станції садівництва
Інституту садівництва НААН України: «Біологічні особливості і господарська цінність українських клонів яблуні
(Malus domestica Borkh.) сорту Джонаголд в умовах Західного Лісостепу України» (06.01.07 – плодівництво). Спецрада Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН України
(03027, м. Київ, с. Новосілки, вул. Садова, 23; тел. (044)
526-65-48). Науковий керівник – Кондратенко Т. Є., доктор
с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, професор
кафедри садівництва імені професора В. Л. Симиренка
(Національний університет біоресурсів і природокористування України)). Опоненти: Балабак А. Ф., доктор с.-г.
наук, професор кафедри садово-паркового господарства
(Уманський національний університет садівництва МОН
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України); Жук В. М., кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник селекційно-технічного відділу (Інститут
садівництва НААН України). (154/2)
Мохначова Наталія Борисівна, молодший науковий
співробітник лабораторії генетики Інституту розведення і
генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України: «Генетична структура сірої української породи за QTL-локусами
і за геном BoLA-DRB3.2» (03.00.15 – генетика). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розведення і генетики тварин
імені М. В. Зубця НААН України (08321, м. Київська обл.,
с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Науковий керівник – Супрович Т. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, фармакології і
гігієни тварин (Подільський державний аграрно-технічний університет МОН України). Опоненти: Димань Т. М.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри харчових
технологій і технологій переробки продукції тваринництва (Білоцерківський національний аграрний університет
МОН України); Облап Р. В., кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
НВЛ молекулярно-генетичних досліджень (ДП «Всеукраїнський державний НВЦ стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку і
торгівлі України). (336/2)
Боднар Юрій Дмитрович, науковий співробітник відділу агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН України»:
«Трансформація агрофізичних та агрохімічних властивостей сірого лісового ґрунту за тривалого застосування
добрив у польовій сівозміні» (06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут
землеробства НААН України» (08162, Київська обл., смт
Чабани; тел. (044) 526-23-27). Науковий керівник – Дегодюк Е. Г., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу агрохімії (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). Опоненти: Цвей Я. П., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач відділу аґроекомоніторингу і
проблем землеробства (Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків НААН України); Піковська О. В., кандидат с.-г. наук, доцент, кафедра ґрунтознавства та охорони
ґрунтів імені професора М. К. Шикули (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН
України). (356/2)
Захлєбаєв Максим Володимирович, тимчасово не працює: «Формування продуктивності буркуну білого в сумісних посівах в Правобережному Лісостепу» (06.01.12 –
кормовиробництво і луківництво). Спецрада Д 27.361.01
у ННЦ «Інститут землеробства НААН України» (08162,
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Київська обл., смт Чабани; тел. (044) 526-23-27). Науковий
керівник – Демидась Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). Опоненти: Слюсар І. Т.,
доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»); Бугрин Л. М., кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кормовиробництва (Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН України). (362/2)
Алексейчук Ольга Михайлівна, фахівець І категорії
навчального відділу Уманського національного університету садівництва: «Елементи сортової технології вирощування шпинату городнього у Правобережному Лісостепу
України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада К 74.844.04
в Уманському національному університеті садівництва
МОН України (20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел.
(04744) 3-22-02). Науковий керівник – Улянич О. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва
(Уманський національний університет садівництва). Опоненти: Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент кафедри
садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства (Вінницький національний аграрний університет
МОН України); Дидів О. Й., кандидат с.-г. наук, доцент,
завідувач кафедри садівництва і овочівництва (Львівський
національний аграрний університет МОН України). (386/2)
Тимко Людмила Володимирівна, завідувач лабораторії насінництва картоплі Поліського дослідного відділення
Інституту картоплярства НААН України: «Адаптивна здатність та урожайність насіннєвого матеріалу сортів картоплі
різних груп стиглості в умовах Полісся України» (06.01.05 –
селекція і насінництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському національному університеті садівництва МОН України
(20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-22-02).
Науковий керівник – Сидорчук В. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції (Поліське
дослідне відділення Інституту картоплярства НААН України). Опоненти: Поліщук В. В., доктор с.-г. наук, професор,
декан факультету лісового і садово-паркового господарства (Уманський національний університет садівництва
МОН України); Андрушко О. М., кандидат с.-г. наук, доцент
кафедри генетики, селекції та захисту рослин (Львівський
національний аграрний університет МОН України). (387/2)
Воєвода Лілія Ігорівна, аспірант кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Оптимізація технології вирощування цикорію салатного
вітлуф в Правобережному Лісостепу України» (06.01.06 –
овочівництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському національному університеті садівництва МОН України (20305,
м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-22-02). Науковий керівник – Улянич О. І., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри овочівництва (Уманський національний
університет садівництва). Опоненти: Овчарук В. І., доктор
с.-г. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри садівництва і виноградарства (Подільський
державний аграрно-технічний університет МОН України);
Чернецький В. М., доктор с.-г. наук, професор кафедри
садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства (Вінницький національний аграрний університет
МОН України). (389/2)
Прудкий Роман Іванович, аспірант кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва: «Технологічні особливості формування урожайності шпинату городнього за органічного виробництва
у Правобережному Лісостепу України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському національному університеті садівництва МОН України (20305,
м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-22-02).
Науковий керівник – Улянич О. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва (Уманський національний університет садівництва МОН України). Опоненти: Хареба В. В., доктор с.-г. наук, професор, академік
НААН України, заслужений діяч науки і техніки України,
заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства НААН України; Мулярчук О. І.,
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри садівництва і виноградарства (Подільський державний аграрно-технічний
університет МОН України). (393/2)
Волощук Олександр Васильович, науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України: «Обґрунтування
використання кнурів-плідників французької селекції за
промислового схрещування» (06.02.01 – розведення та
селекція тварин). Спецрада Д 26.004.05 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Гришина Л. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу селекції та генетики (Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України). Опоненти:
Бащенко М. І., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
України, радник дирекції (Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН України); Бірта Г. О., доктор с.-г. наук, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

фесор, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (431/2)
Величко Сергій Миколайович, пасічник ДП «Дослідне господарство імені Декабристів Інституту свинарства і
агропромислового виробництва» НААН України: «Удосконалення технології виробництва перги» (06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада Д
26.004.05 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ.
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Броварський В. Д., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри конярства і бджільництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Прудніков В. Г., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри технології переробки і стандартизації
продуктів тваринництва (Харківська державна зооветеринарна академія); Лазарєва Л. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії методів
оцінки якості та безпечності продукції бджільництва (ННЦ
«Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича»). (432/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Бондарчук Анна Олександрівна, аспірант кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького: «Журнал «Огонёк» як джерело дослідження процесу демонтажу радянського тоталітаризму»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Морозов А. Г.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Кульчицький С. В., доктор істор.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу
історії України 20 – 30-х рр. XX ст. (Інститут історії України
НАН України); Сіропол В. О., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик
навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»). (16/2)
Оніщенко Сергій Борисович, завідувач сектору з міграційних та соціально-побутових питань ННЦ по роботі з іноземними студентами Черкаського державного технологічного університету: «Залізниці і залізничники України в
другій половині XX ст.: соціоісторичний аспект» (07.00.01 –
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історія України). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Тараса Шевченка,
81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Голиш Г. М., кандидат істор. наук, доцент, директор наукової бібліотеки
імені Михайла Максимовича (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Романюк І. М., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Скрипник О. М., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (18/2)
Орищенко Роман Михайлович, помічник-консультант
народного депутата України: «Релігійність українського
селянства Наддніпрянщини (1861 – 1933 рр.): історичний
вимір» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 73.053.01
у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси,
бульв. Тараса Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Науковий
керівник – Присяжнюк Ю. П., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
Опоненти: Киридон А. М., доктор істор. наук, професор,
директор (ДНУ «Енциклопедичне видавництво»); Бойко О. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри
східноєвропейської історії (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара). (19/2)
Боярчук Андрій Володимирович, завантажувач-вивантажувач кабельних матеріалів на підприємстві «КРОМБЕРГ
ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЛУ»: «Православне духовенство
Волинської губернії: формування, матеріальне забезпечення, громадська та душпастирська діяльність» (07.00.01 –
історія України). Спецрада К 32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН
України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-0126). Науковий керівник – Карліна О. М., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Щербак Н. О., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри конституційного, адміністративного та
міжнародного права (Київський інститут інтелектуальної
власності та права Національного університету «Одеська
юридична академія»); Кривошея І. І., кандидат істор. наук,
професор, професор кафедри всесвітньої історії та методики навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (41/2)
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Леснича Пауліна Станіславівна, старший лаборант
кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Повсякденне життя міських поселень Волинської губернії другої
половини XIX – початку XX ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України
(43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26).
Науковий керівник – Карліна О. М., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Шандра В. С., доктор істор. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу історії України
XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН України);
Прищепа О. П., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний
університет). (42/2)
Хоменко Віталій Олексійович, викладач історії та правознавства індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету:
«Михайло Грушевський у діяльності Української партії
соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-63). Науковий
керівник – Гирич І. Б., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства
нової історії України (Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).
Опоненти: Тельвак В. В., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка МОН України); Педич В. П.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри суспільних
наук (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України). (191/2)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Петрушко Ярина Ростиславівна, тимчасово не працює:
«Формування системи безпеки кредитної діяльності банків
в Україні» (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) 295-4774). Науковий керівник – Швець В. Є., кандидат екон. наук,
доцент, професор кафедри обліку і аудиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: РудСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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ніченко Є. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної
справи (Хмельницький національний університет); Наконечна Н. В., кандидат екон. наук, доцент, заступник декана
факультету управління та економічної безпеки (Львівський
державний університет внутрішніх справ). (2/2)
Омельчук Леся Володимирівна, викладач кафедри
менеджменту та публічного управління Тернопільського
національного економічного університету: «Управління
економічною безпекою страхових компаній в Україні»
(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 – Ревак І. О., доктор екон. наук, доцент,
декан факультету управління та економічної безпеки
(Львівський державний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Ляшенко О. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Яворська Т. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри банківського і страхового бізнесу (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (3/2)
Живко Максим Андрійович, молодший науковий співробітник НДЧ Тернопільського національного економічного університету: «Нова економіка у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів»
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)
47-50-51). Науковий керівник – Куриляк В. Є., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
економіки (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Чужиков В. І., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Чала В. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» МОН
України). (28/2)
Ліфанова Мар’яна Ігорівна, викладач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету: «Трансформація міжнародних
фінансових центрів у глобальній економіці» (08.00.02 –
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному
економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий
керівник – Куриляк В. Є., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти:
Луцишин З. О., доктор екон. наук, професор, заступник
директора НМЦ організації навчального процесу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Шуба М. В., кандидат екон. наук, доцент
кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (29/2)
Пірникоза Павло Віталійович, викладач кафедри
податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету: «Фіскальні імперативи детінізації економіки України» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-5051). Науковий керівник – Крисоватий А. І., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри податків та фіскальної політики, ректор (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Тимченко О. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Тучак Т. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри податкової політики
(Університет державної фіскальної служби України ДФС
України). (30/2)
Сегеда Людмила Миронівна, викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету: «Грошово-кредитна політика центрального банку в умовах фінансової нестабільності»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01
у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;
тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Дзюблюк О. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської справи (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Міщенко В. І., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та менеджменту (ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України);
Баріда Н. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
банківської справи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (31/2)
41

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Срібна Євгенія Вікторівна, провідний фахівець з планування та контролю навчального процесу відділу організації міжнародної освіти Центру міжнародного співробітництва та освіти у Національному університеті водного
господарства та природокористування: «Логістичні засади
державного регулювання енергетичної безпеки країни»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування
МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
63-30-98). Науковий керівник – Савіна Н. Б., доктор екон.
наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Коваль В. В.,
доктор екон. наук, професор, доцент кафедри фінансів,
грошового обігу та кредиту (Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету МОН України); Люльчак З. С.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
і логістики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (59/2)
Крихівська Наталія Олегівна, асистент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими
структурами у нафтогазовому комплексі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти
і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул.
Карпатська, 15; тел. (0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий
керівник – Данилюк М. О., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри прикладної економіки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Опоненти: Чухрай Н. І., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Національний університет
«Львівська політехніка»); Онисенко Т. С., кандидат екон.
наук, асистент кафедри економіки підприємства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(60/2)
Морозова Олена Сергіївна, аудитор ПП «Аудиторська
компанія «Скриль і партнери»: «Економіко-експертний
механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел.
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54-71-39, 54-72-66). Науковий керівник – Перевозова І. В.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу (Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу). Опоненти: Зінченко О. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний університет»);
Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва
(Хмельницький національний університет). (61/2)
Супруненко Світлана Анатоліївна, старший викладач
кафедри менеджменту Університету державної фіскальної служби України: «Податкове планування в системі
державного регулювання економіки України» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий
керівник – Мельник В. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Бондарук Т. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Національна академія статистики, обліку
і аудиту Держстатистики України); Крючкова Н. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та
підприємництва (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). (75/2)
Шпомер Тетяна Олександрівна, асистент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету: «Фінансове
забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03).
Науковий керівник – Ільчук В. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Чернігівський національний технологічний
університет МОН України). Опоненти: Прокопенко В. Ю.,
доктор екон. наук, професор, директор (Міжнародний
інститут інноваційних освітніх технологій); Хрущ Н. А.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування (Хмельницький національний університет МОН України). (76/2)
Прилуцька Ірина Анатоліївна, державний експерт
експертної групи з питань розвитку дослідницької інфСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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раструктури директорату науки МОН України: «Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 26.001.48 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Осецький В. Л.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Бажал Ю. М., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри економічної теорії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Васіна А. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
та публічного управління (Тернопільський національний
економічний університет). (77/2)
Бегма Павло Олегович, начальник управління продажу
на ринки митного союзу ПАТ «Інтерпайп НТЗ»: «Логістичне
управління трудовим потенціалом персоналу промисловиx
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 08.820.03 у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Академіка
Лазаряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий керівник –
Гармідер Л. Д., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва
(Український державний хіміко-технологічний університет). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри управління інноваційною
діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Каїра З. С.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ). (146/2)
Лапін Павло Володимирович, головний фахівець
відділу навчально-бойової та спеціальної підготовки
Головного управління воєнізованої охорони ПАТ «Українська залізниця»: «Забезпечення економічної безпеки
підприємств залізничного транспорту на основі управління пожежними ризиками» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 08.820.03 у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України
(49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 776-5947). Науковий керівник – Ейтутіс Г. Д., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки, маркетингу та
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бізнес-адміністрування (Державний університет інфраструктури та технологій). Опоненти: Франчук В. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та
економічної безпеки (Львівський державний університет внутрішніх справ); Дикань В. Л., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки та управління
виробничим і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту). (147/2)
Дорошкевич Вадим Ігорович, співробітник Управління
СБУ в Дніпропетровській області: «Механізми державного
регулювання економічної безпеки національного господарства» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса,
вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Стеблянко І. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри економіки та управління національним господарством (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Сафонов Ю. М.,
доктор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України); Іртищева І. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). (148/2)
Іщенко Олена Анатоліївна, викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова: «Удосконалення механізмів управління програмами розвитку національних транспортнологістичних систем» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у
Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009,
м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН України). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон.
наук, професор. заслужений економіст України, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(Чернігівський національний технологічний університет
МОН України); Стройко Т. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
економіки (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського МОН України). (149/2)
Фісуненко Надія Олександрівна, викладач кафедри
економіки та фінансів Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ: «Формування ринку інвес43
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тиційних ресурсів для будівельної галузі» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та
інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048)
709-38-69). Науковий керівник – Чириченко Ю. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних
економічних відносин, регіональних студій та туризму
(Університет митної справи та фінансів МОН України).
Опоненти: Верхоглядова Н. І., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України); Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри національної
економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет). (150/2)
Кушнір Володимир Олександрович, старший викладач
кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»: «Облік і контроль в управлінні
виробництвом продукції на м’ясопереробних підприємствах» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит –
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03217,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 258-43-21,
258-31-80). Науковий керівник – Коцупатрий М. М., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку,
контролю та оподаткування агробізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Дерій В. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Борковська В. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування (Подільський державний аграрно-технічний
університет МОН України). (161/2)
Педорченко Артем Леонідович, науковий співробітник
відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут
аграрної економіки»: «Економіко-організаційний механізм
експорту насіння олійних культур та продуктів його переробки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник –
Шпичак О. М., доктор екон. наук, професор, академік
НААН України, головний науковий співробітник відділу
ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут аграрної
економіки»). Опоненти: Варченко О. М., доктор екон. наук,
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професор кафедри маркетингу та фінансово-комерційного управління, проректор з наукової та інноваційної діяльності (Білоцерківський національний аграрний університет
МОН України); Чехов С. А., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник, директор (Дослідна станція ефіроолійних та малопоширених с/г культур НААН України).
(162/2)
Гаврилова Лідія Володимирівна, голова Державної
аудиторської служби України: «Бюджетна політика в
умовах трансформації економіки» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському
національному торговельно-економічному університеті
МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044)
544-29-31). Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів (Університет митної справи та фінансів);
Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри фінансів (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (230/2)
Давидова Ірина Іванівна, речник Акціонерного товариства «БТА БАНК»: «Фінансове забезпечення економічного розвитку країни» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156,
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий
керівник – Чугунов І. Я., доктор екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри державних, місцевих
та корпоративних фінансів (Університет митної справи та
фінансів); Дибко Н. М., кандидат екон. наук, головний спеціаліст відділу співробітництва з МВФ Управління міжнародного співробітництва (Міністерство фінансів України).
(231/2)
Кравець Владислав Іванович, речник Акціонерного
товариства «БТА БАНК»: «Фінансова політика в умовах
економічних перетворень» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31).
Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
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кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Кужелєв М. О.,
доктор екон. наук, професор, директор ННІ фінансів,
банківської справи (Національний університет державної
фіскальної служби України); Дибко Н. М., кандидат екон.
наук, головний спеціаліст відділу співробітництва з МВФ
Управління міжнародного співробітництва (Міністерство
фінансів України). (232/2)
Відергольд Катерина Володимирівна, викладач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»: «Економіко-управлінські механізми підвищення конкурентоспроможності сучасних фірм на ринку праці» (08.00.07 –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий
керівник – Семів Л. К., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти:
Янковська Л. А., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»); Смутчак З. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту, економіки, права та туризму (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України). (234/2)
Небоженко Тетяна Тарасівна, асистент кафедри історії
України, економічної теорії та туризму Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Соціально-економічні засади
розвитку організаційно-правових форм підприємницької
діяльності у сільському господарстві» (08,00,04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий
керівник – Поперечний С. І., кандидат екон. наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького). Опоненти: Ліпич Л. Г., доктор екон. наук,
професор, декан факультету економіки та управління
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України); Кошовий Б. О., кандидат екон.
наук, завідувач кафедри демографії, трудових відносин і
соціальної політики (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). (235/2)
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Гавренкова Вікторія Володимирівна, викладач кафедри менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету: «Забезпечення якості навчання і
розвитку персоналу підприємства рекламної діяльності»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада К 41.051.11 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 723-82-93). Науковий керівник – Тюхтенко Н. А., кандидат екон. наук, професор, в. о. ректора (Херсонський
державний університет МОН України). Опоненти: Гарафонова О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Савін С. Ю.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу (Херсонський національний технічний
університет МОН України). (237/2)
Казакова Тетяна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету: «Формування професійної кар’єри персоналу у
закладах вищої освіти» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада К 41.051.11 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса,
вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-82-93). Науковий керівник – Тюхтенко Н. А., кандидат екон. наук, професор, в. о.
ректора (Херсонський державний університет МОН України). Опоненти: Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Херсонський національний
технічний університет МОН України); Соколюк Г. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,
адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький національний університет МОН України). (238/2)
Герасименко Ганна Валентинівна, асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»: «Ефективність управління людськими ресурсами високотехнологічних підприємств: соціально-трудовий вимір та механізм підвищення» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044)
456-98-73). Науковий керівник – Колот А. М., доктор екон.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Шаульська Л. В., доктор екон. наук, професор, декан економічно45
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го факультету (Донецький національний університет імені
Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Жилінська О. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). (263/2)
Гавриленко Олена Євгенівна, викладач циклової комісії фінансів та кредиту Коледжу при Центральноукраїнському інституті ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»: «Облік і внутрішній контроль
фінансових результатів на підприємствах міського транспорту» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит –
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03
в Одеському національному економічному університеті
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8;
тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Шалімова Н. С.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету обліку та
фінансів (Центральноукраїнський національний технічний
університет). Опоненти: Слободяник Ю. Б., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри аудиту (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Ночовна Ю. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). (264/2)
Тащеєв Юрій Вікторович, викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету:
«Економічний механізм забезпечення ефективного використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03
в Одеському національному економічному університеті
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8;
тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Ковальов А. І.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Одеський національний економічний університет).
Опоненти: Войтко С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Трофименко О. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та
підприємництва (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»). (265/2)
Устинов Роман Георгійович, відповідальний секретар
ГО «Інститут проблем конкуренції»: «Управління ефективним розвитком організаційної культури підприємств морської галузі» (08.00.04 – економіка і управління підпри46

ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий керівник – Макаренко М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та підприємництва на морському транспорті (Азовський морський інститут Одеської
національної морської академії МОН України). Опоненти:
Жилінська Л. О., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри фінансів та економічної безпеки (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України); Щербіна О. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри інформаційних систем управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (388/2)
Гнатенко Євгеній Юрійович, асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 26.004.01 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Єрмаков О. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Новак І. М., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту (Уманський національний університет садівництва); Мельник О. І., кандидат
екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Миколаївський національний аграрний
університет). (390/2)
Аслонова Софія Каюмівна, менеджер (управитель) з
міжнародного туризму ТОВ «АТМОСФЕРЕ», м. Київ: «Конвергенція енергетичних ринків країн ЄС» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044)
456-63-58). Науковий керівник – Гальперіна Л. П., кандидат екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Гайдуцький І. П., доктор екон. наук, доцент
кафедри міжнародної економіки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Паламарчук Д. М.,
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кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу (Черкаський державний технологічний університет МОН України). (394/2)
Соловей Юрій Ігорович, народний депутат України,
Верховна Рада України: «Формування інтегрованих структур малими виробниками сільськогосподарської продукції» (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 –
Яців І. Б., доктор екон. наук, доцент, проректор з наукової
роботи (Львівський національний аграрний університет).
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); Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри обліку і оподаткування (Білоцерківський національний аграрний університет). (397/2)
Коваленко Вікторія Вікторівна, асистент кафедри
обліку та оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України: «Діагностика в управлінні економічною безпекою підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у
Хмельницькому національному університеті МОН України
(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382)
72-64-35). Науковий керівник – Нижник В. М., доктор екон.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
(Хмельницький національний університет МОН України).
Опоненти: Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, декан
факультету економіки та управління (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки МОН України); Вівчар О. І., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (400/2)
Власова Катерина Володимирівна, економіст І категорії відділу фінансування капітальних інвестицій департаменту планування та фінансування капітальних інвестицій Дирекції з інвестицій та перспективного розвитку ДП
НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Міненергетики України: «Інноваційна стратегія розвитку підприємств АПК України в сучасних умовах» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
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Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник –
Пішеніна Т. І., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту (Київський
інститут бізнесу і технологій МОН України). Опоненти:
Захарчук О. В., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріальнотехнічного забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Панченко О. І., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (ННІ економіки Чернігівського національного
технологічного університету МОН України). (401/2)
Баран Олег Романович, тимчасово не працює: «Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації
території сільськогосподарських підприємств» (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 – Стойко Н. Є.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри землеустрою (Львівський національний аграрний університет).
Опоненти: Крюкова І. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний
аграрний університет); Трегуб О. М., кандидат екон. наук,
доцент кафедри управління земельними ресурсами та
кадастру (Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва). (411/2)
Панкова Юлія Миколаївна, викладач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
705-12-47). Науковий керівник – Довгаль О. А., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних
економічних відносин (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Куриляк В. Є., доктор екон. наук, професор, в. о. завідувача
кафедри міжнародного бізнесу і туризму, професор кафедри міжнародної економіки (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Карп В. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного
бізнесу (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (412/2)
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Перепелиця Анна Сергіївна, старший викладач кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна МОН України: «Інформатизація глобального економічного розвитку» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада
К 64.051.25 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник –
Казакова Н. А., кандидат географ. наук, доцент, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри економіки та управління національним
господарством (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара МОН України); Апалькова В. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки
(ВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України). (418/2)
Максимюк Ганна Миколаївна, викладач приватного
закладу освіти «СІНКГЛОБАЛ»: «Організаційно-економічні
важелі рейтингування трудового потенціалу в національній економіці» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ
«Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул.
Ушинського, 15; тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник – Дмитрієв І. А., доктор екон. наук, професор, декан
факультету управління та бізнесу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Щербак В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
підприємництва та бізнесу (Київський національний університет технологій та дизайну); Птащенко О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу (Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця). (429/2)
Брєєва Євгенія Миколаївна, молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету: «Формування
соціальної стратегії в системі управління туристичними
підприємствами» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному
університеті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське
шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової
роботи (Херсонський національний технічний університет
МОН України). Опоненти: Гарафонова О. І., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ
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«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Мілінчук О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму (Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (430/2)
Малиш Дмитро Олексійович, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету: «Фінансова безпека підприємств під
впливом нестабільності фінансового сектору України»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06
у Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-0499). Науковий керівник – Школьник І. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Виговська Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Житомирський державний технологічний університет МОН України);
Благун І. І., кандидат екон. наук, викладач кафедри менеджменту і маркетингу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України). (433/2)
Аксьом Герман Ігорович, тимчасово не працює:
«Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Жилінська О. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Полтавська державна
аграрна академія МОН України); Васіна А. Ю., доктор екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного
управління (Тернопільський національний економічний
університет МОН України). (435/2)
Миненко Ліля Миколаївна, заступник начальника відділу моніторингу іноземних банків управління нагляду за
великими банками департаменту банківського нагляду Національного банку України: «Розвиток банківського нагляду на консолідованій основі в Україні» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий
керівник – Савченко Т. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткуСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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вання (Сумський державний університет). Опоненти: Карчева Г. Т., доктор екон. наук, завідувач кафедри економіки
та менеджменту (Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України);
Заруцька О. П., доктор екон. наук, завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг (Університет митної
справи та фінансів МОН України). (436/2)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Аветисян Анастасія Ігорівна, тимчасово не працює:
«Евристичний потенціал візуальних студій: культурфілософський аналіз» (09.00.04 – філософська антропологія,
філософія культури). Спецрада Д 26.001.27 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Приходько В. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і
практичної філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лютий Т. В., доктор
філософ. наук, доцент, професор кафедри філософії та
релігієзнавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Карповець М. В., кандидат філософ.
наук, доцент кафедри культурології та філософії (Національний університет «Острозька академія»). (416/2)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Галицька Єлизавета Анатоліївна, вчителька англійської мови Київської гімназії № 86 «Консул» МОН України:
«Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті
соціальної стратифікації» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бєлова А. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Солощук Л. В., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри англійської філології (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Строченко Л. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
лексикології та стилістики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
(36/2)
Василюк Ольга Валеріївна, аспірантка кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту
філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Лінгвістичні чинники формування сервісної культури (на матеріалі сучасної англійської мови)»
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(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бєлова А. Д.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Солощук Л. В., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри англійської філології (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіиа МОН Україні); Ананко Т. Р.,
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської мови
і перекладу факультету сходознавства (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (37/2)
Ласінська Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Відтворення українською мовою історично маркованої
англійської лексики (на матеріалі перекладів художньої
літератури періоду XVIII – XX ст.)» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Карабан В. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри теорії та практики
перекладу з англійської мови (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Ребрій О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України); Савчин В. Р., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України). (38/2)
Грачова Аліна Вадимівна, асистент кафедри італійської філології Маріупольського державного університету:
«Темпоральні прислівники в різносистемних мовах: структура, семантика, функції (на м-лі англійської, італійської,
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 – Вінтонів М. О., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Київський університет імені Бориса
Грінченка). Опоненти: Глущенко В. А., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри германської та слов’янської
філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», м. Слов’янськ); Сидоренко О. М., кандидат
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філол. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри мовних та
гуманітарних дисциплін № 3 (Донецький національний
медичний університет). (70/2)
Святченко Вікторія Володимирівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого
структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Слов’янський коледж»: «Системність мови
в європейському мовознавстві XIX – початку XX ст.:
фонетико-фонологічний рівень» (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 – Глущенко В. А., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри германської та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ). Опоненти: Бріцин В. М., доктор
філол. наук, професор, головний науковий співробітник
(Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України);
Голі-Оглу Т. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач
кафедри української мови та слов’янської філології (ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет»). (71/2)
Руденко Марина Юріївна, асистент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ: «Арго,
жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження» (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 – Глущенко В. А., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри германської та слов’янської
філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет»). Опоненти: Іліаді О. І., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри методик дошкільної та
початкової освіти (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка);
Вусик Г. Л., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови та славістики, заступник декана з
наукової та міжнародної діяльності факультету філології
та соціальних комунікацій (Бердянський державний педагогічний університет). (71/2А)
Літяга Владислава Владиславівна, головний консультант Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента
України: «Образ України в дискурсі міжнародних від50

носин французьких ЗМІ» (10.02.05 – романська філологія). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Бурбело В. Б., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри романської
філології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Кагановська О. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іспанської та французької філології (Київський національний
лінгвістичний університет); Космацька Н. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та
перекладу французької мови (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (72/2)
Лисенко Катерина Вікторівна, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Риторико-просодичні особливості радіовистав за
п’єсами В. Шекспіра» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Бєлова А. Д., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ільченко О. М., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов
(Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов
НАН України); Григорян Н. Р., кандидат філол. наук, доцент
кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (73/2)
Анхим Олексій Іванович, викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського
державного університету імені Івана Франка: «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на
матеріалі драматургії Гельмута Байєрля)» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада К 14.053.03 у Житомирському
державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40;
тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник – Астрахан Н. І.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Галич О. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри державного управління, документознавства та
інформаційної діяльності (Національний університет водСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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ного господарства та природокористування); Левчук Т. П.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (208/2)
Капелюх Дмитро Петрович, викладач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету: «Поетика
драматургічної ремарки» (10.01.06 – теорія літератури).
Спецрада К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17).
Науковий керівник – Васильєв Є. М., доктор філол. наук,
доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Козлов Р. А., доктор філол.
наук, доцент, професор кафедри української літератури
та компаративістики (Київський університет імені Бориса
Грінченка); Бербенець Л. С., кандидат філол. наук, науковий співробітник відділу теорії літератури та компаративістики (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). (209/2)

філол. наук, професор, завідувач кафедри філології та
загального мовознавства (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ); Гримашевич Г. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
української мови (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). (241/2)
Карпенко Галина Петрівна, методист вищої категорії
факультету менеджменту, логістики і туризму Національного транспортного університету: «Логістична термінологія української мови» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1885). Науковий керівник – Висоцький А. В., доктор філол.
наук, професор, директор Інституту української філології
та літературної творчості імені Андрія Малишка (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Баган М. П., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри української філології та славістики
(Київський національний лінгвістичний університет); Нікуліна Н. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). (242/2)

Приблуда Людмила Михайлівна, асистент кафедри
гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій: «Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі XXI століття» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в
Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Науковий
керівник – Валюх З. О., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української філології та славістики (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти:
Сологуб Н. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри мов (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Таран А. А., кандидат філол. наук,
доцент кафедри українського мовознавства і прикладної
лінгвістики (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). (222/2)

Симоненко Ігор Володимирович, молодший науковий
співробітник відділу діалектології Інституту української
мови НАН України: «Словозміна прикметників у східнополіському говорі» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1885). Науковий керівник – Гриценко П. Ю., доктор філол.
наук, професор, директор (Інститут української мови НАН
України). Опоненти: Колесников А. О., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);
Тищенко Т. М., кандидат філол. наук, професор кафедри
української мови та методики її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
(243/2)

Литвиненко Яна Олександрівна, викладач кафедри
педагогіки спеціальної освіти та менеджменту Сумського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:
«Орнітономени у східнополіському діалекті: структура й
просторове варіювання» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-18-85). Науковий керівник – Гриценко П. Ю., доктор
філол. наук, професор, директор (Інститут української
мови НАН України). Опоненти: Глуховцева К. Д., доктор

Прилипко Федір Євгенович, коректор ДП «Поліграфкомбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»:
«Лексико-фразеологічні комунікеми в сучасному дитячому мультиплікаційному фільмі» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-18-85). Науковий керівник – Бибик С. П., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики
(Інститут української мови НАН України). Опоненти: Вінто-

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

51

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
нів М. О., доктор філол. наук, професор кафедри української мови (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Мінчак Г. Б., кандидат філол. наук, доцент кафедри української філології та славістики (Київський національний
лінгвістичний університет). (244/2)
Рогач Юлія Іванівна, аспірант кафедри практики
англійської мови Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Засоби реалізації
полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на
матеріалі друкованої преси Австралії)» (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 – Павлюк А. Б., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). Опоненти: Морозова І. Б., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри граматики
англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Гошилик Н. С., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології
(Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника МОН України). (267/2)
Микуляк Ольга Василівна, асистент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса
Шевченка: «Етнолінгвальні особливості міжкультурного
дискурсу (на матеріалі німецькомовної літератури мігрантів)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02
в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Новак Г. Ф.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри німецької
філології (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов № 2 (Національний університет «Одеська
юридична академія» МОН України); Блажко М. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри німецької мови
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН України). (268/2)
Любавська Юлія Сергіївна, аспірантка кафедри української мови Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна: «Концептуалізація бізнесу в дискурсі української публіцистики (друга половина XX – початок XXI ст.)» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К
64.053.05 у Харківському національному педагогічному
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університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. 700-35-27). Науковий керівник – Трифонов Р. А., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української мови (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Тараненко О. О., доктор філол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу загального і порівняльно-історичного мовознавства (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН
України); Піддубна Н. В., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри української мови (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). (330/2)
Безруков Андрій Вікторович, викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна МОН України: «Англійська метафізична поезія XVII ст. в контексті риторики західноєвропейського бароко» (10.01.04 – література зарубіжних країн).
Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий
керівник – Родний О. В., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Іщенко Н. А., доктор філол. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського); Вєльчєва К. А., кандидат філол. наук, доцент
кафедри англійської філології та перекладу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). (464/2)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Пісна Руслана Сергіївна, тимчасово не працює: «Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста
Києва)» (11.00.12 – географічна картографія). Спецрада Д
26.001.07 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бондаренко Е. Л., доктор географ. наук, професор,
професор кафедри геодезії та картографії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Ляшенко Д. О., доктор географ. наук, доцент, професор
кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою (Національний транспортний університет); Смірнов Я. В., кандидат географ. наук, доцент, головний спеціаліст з ГІС та
баз даних (Відокремлений підрозділ іноземної неурядової
організації – Філія «Актед»). (317/2)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Перегуда Юлія Андріївна, головний державний інспектор відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ
у Солом’ямському районі ГУ ДФС у м. Києві: «Суспільногеографічне дослідження формування середнього класу
Столичного макрорайону України» (11.00.02 – економічна
та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Олійник Я. Б., доктор екон. наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного
факультету (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Нємець Л. М., доктор географ. наук. професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Маруняк Є. О.,
доктор географ. наук, старший науковий співробітник,
учений секретар (Інститут географії НАН України). (319/2)
Пальчук Марія Вікторівна, тимчасово не працює:
«Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне
дослідження» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Мезенцева Н. І., кандидат географ.
наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної
географії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Маруняк Є. О., доктор географ.
наук, старший науковий співробітник, учений секретар
(Інститут географії НАН України); Сегіда К. Ю., доктор географ. наук, доцент кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (322/2)
Чебанова Юлія Василівна, асистент кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету: «Ландшафтно-екологічне
обґрунтування оптимізації регіональної системи природокористування Запорізької області» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних
ресурсів). Спецрада К 32.051.08 у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-0018). Науковий керівник – Лисенко В. І., доктор біол. наук,
професор, професор кафедри геоекології і землеустрою
(Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН України). Опоненти: Фесюк В. О., доктор географ.
наук, професор, професор кафедри фізичної географії,
завідувач кафедри фізичної географії (СхідноєвропейСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ський національний університет імені Лесі Українки МОН
України); Канський В. С., кандидат географ. наук, доцент,
доцент кафедри географії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН
України). (332/2)
Чабанчук Валентина Юріївна, асистент кафедри фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Еколого-географічний аналіз
лісових ландшафтів Рівненської області» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада К 32.051.08 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332)
24-00-18). Науковий керівник – Мельнійчук М. М., кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри фізичної
географії, декан географічного факультету (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). Опоненти: Гудзевич А. В., доктор географ.
наук, доцент, професор кафедри географії (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України); Бєлова Н. В., кандидат географ.
наук, викладач кафедри географії та природознавства
(Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника МОН України). (334/2)
Терлецька Оксана Василівна, аспірант Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми» (11.00.11 –
конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів). Спецрада К 32.051.08 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332)
24-00-18). Науковий керівник – Назарук М. М., доктор
географ. наук, професор, професор, завідувач кафедри
охорони природи та раціонального використання природних ресурсів (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). Опоненти: Приходько М. М.,
доктор географ. наук, професор, професор кафедри
землевпорядкування та кадастру, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України);
Яцентюк Ю. В., кандидат географ. наук, доцент, доцент
кафедри географії (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського МОН України).
(335/2)
Бикова Марія Дмитрівна, асистент кафедри туризму
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Постіндустріальна трансформація просторової
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організації господарства Києва» (11.00.02 – економічна
та соціальна географія). Спецрада Д 26.163.01 в Інституті
географії НАН України (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 44; тел. (044) 234-61-93). Науковий керівник – Підгрушний Г. П., доктор географ. наук, професор, завідувач
сектору територіальної організації суспільства (Інститут
географії НАН України). Опоненти: Палеха Ю. М., доктор географ. наук, професор, заступник директора (ДП
«Український державний НДІ проектування міст імені
Ю. М. Білоконя»); Мезенцев К. В., доктор географ. наук,
професор, завідувач кафедри економічної та соціальної
географії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (373/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Алієва Саміра Тарлан кизи, юрисконсульт ТОВ
«Сокар»: «Соціальне забезпечення працівників-мігрантів
в Україні та країнах ЄС» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Волинець В. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри трудового
права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Губська О. А., доктор юрид. наук, доцент, суддя (Шостий
апеляційний адміністративний суд); Гаврилова О. О., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційно-міжнародного права (Навчально-науковий гуманітарний
інститут Таврійського національного університету імені
В. І. Вернадського). (12/2)
Дрозд Альона Вікторівна, науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права: «Забезпечення недоторканності права власності в кримінальному
провадженні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-8181). Науковий керівник – Фоміна Т. Г., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 (Харківський
національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, адвокат, старший партнер (ТОВ
«Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»);
Олійник С. В., кандидат юрид. наук, перший заступник
директора (Територіальне управління Державного бюро
розслідувань у м. Києві). (14/2)
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Медвецька Ольга Олексіївна, аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Правове регулювання охорони праці творчих працівників»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Волинець В. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лукаш С. С., доктор
юрид. наук, професор, директор (Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ);
Бабенко Е. В., кандидат юрид. наук, керівник юридичного
відділу (ТОВ «Антарес-2016»). (27/2)
Христофоров Андрій Борисович, суддя Донецького окружного адміністративного суду: «Правове регулювання адміністрування податків на майно в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 11.737.02 у
Донецькому юридичному інституті МВС України (50065,
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-9492). Науковий керівник – Костенко Ю. О., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і
права та адміністративного права (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Тильчик О. В., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного права і процесу та митної
безпеки (Університет державної фіскальної служби України); Веселов М. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінально-правових дисциплін (Криворізький факультет Національного університету «Одеська
юридична академія»). (32/2)
Ахметов Ростислав Рустемович, головний юрисконсульт відділу загальної судової роботи юридичного департаменту ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»: «Правове регулювання ринку природного
газу в ЄС» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д
26.001.10 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Шпакович О. М., доктор наук, професор, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Макаруха Л. Д., доктор
юрид. наук, начальник Управління координації відносин
України з ЄС Урядового офісу з питань європейської та
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євроатлантичної інтеграції (Секретаріат Кабінету Міністрів
України); Грицаєнко Л. Г., кандидат юрид. наук, доцент,
головний науковий співробітник відділу упровадження
практики ЄСПЛ у прокурорську діяльність (Національна
академія прокуратури України). (39/2)
Артем’єва Наталія Павлівна, тимчасово не працює:
«Професійна правнича допомога у судовому процесі України» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура).
Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Захарова О. С., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Глущенко С. В., доктор юрид. наук, заступник Міністра юстиції
України з питань виконавчої служби; Бірюкова А. М., кандидат юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, проректор (Академія адвокатури України). (40/2)
Бреус Сергій Михайлович, директор Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги: «Конституційне право на безоплатну
професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід» (12.00.02 – конституційне
право; муніципальне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Совгиря О. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного права (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Янчук А. О., доктор юрид.
наук, доцент, заслужений юрист України, державний
секретар МОЗ України; Камінська Н. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри конституційного права та
прав людини (Національна академія внутрішніх справ).
(107/2)
Бабіков Олександр Петрович, адвокат кримінальноправового департаменту Адвокатського об’єднання «АВЕР
ЛЄКС»: «Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій
особі юридичної особи приватного права» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81).
Науковий керівник – Гродецький Ю. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1
(Національний юридичний університет імені Ярослава
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Мудрого). Опоненти: Харченко В. Б., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Берзін П. С., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (108/2)
Варшавець Ярослав Леонідович, перший заступник
міського голови м. Вишневе: «Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти інкасації грошових
коштів шляхом розбою» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової
роботи (Національний університет державної фіскальної
служби України). Опоненти: Басиста І. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу (Львівський державний університет внутрішніх справ);
Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна
академія внутрішніх справ). (151/2)
Фокін Ярослав Федорович, провідний юрисконсульт
юридичного відділу Університету державної фіскальної
служби України: «Розслідування злочинів у сфері забезпечення призову та мобілізації» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ
«Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-3568). Науковий керівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: Фаринник В. І., доктор юрид. наук, заслужений юрист України, старший партнер (ТОВ «Правова
корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»); Цехан Д. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналістики (Національний університет «Одеська юридична академія»). (152/2)
Кашарський Фелікс Володимирович, адвокат, самозайнята особа: «Організаційно-правові засади діяльності
прокуратури в українських губерніях Російської імперії у
другій половині XIX – на початку XX століття» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 64.051.31 у Харківському націо55
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нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-2499). Науковий керівник – Гавриленко О. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Сворак С. Д., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника МОН України); Петришин О. О.,
кандидат юрид. наук, учений секретар НДІ державного
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України). (153/2)
Ліщук Богдан Вікторович, викладач кафедри тактичної підготовки ННІ № 3 Національної академії внутрішніх
справ: «Адміністративно-правове забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Куліков В. А., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри поліцейського права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Галунько В. В., доктор юрид.
наук, професор, директор (НДІ публічного права);
Климюк О. Ф., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
адміністративного права і процесу (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (213/2)
Деревінський Максим Петрович, здобувач НДІ публічного права: «Адміністративно-правове регулювання
нагородження державними нагородами» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;
тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Чорна В. Г.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
історії права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти:
Мацелик Т. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри фінансового права (Національний університет державної фіскальної служби України); Воронятніков О. О., кандидат юрид. наук, головний інспектор організаційно-аналітичного відділу управління організаційного, правового та технічного забезпечення (Департамент
міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України). (214/2)
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Брода Аліна Юріївна, викладач Вінницького технічного
коледжу: «Правова допомога адвоката в адміністративному процесі» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий
керівник – Горбач О. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів); Гуржій А. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
адміністративного, фінансового та інформаційного права
(Київський національний торговельно-економічний університет). (215/2)
Глущенко Світлана Аркадіївна, директор департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: «Адміністративно-правові засади пенсійного забезпечення осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник –
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу
докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Діхтієвський П. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного
права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Чорна В. Г., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії права (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (217/2)
Власенко Дмитро В’ячеславович, адвокат: «Національна поліція України: адміністративно-правові аспекти
формування і розвитку» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19).
Науковий керівник – Ненько С. С., кандидат юрид. наук,
доцент, ректор (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу
і права»). Опоненти: Свиридюк Н. П., доктор юрид. наук,
доцент, заступник завідувача НДЛ кримінологічних досліджень та запобігання проблем злочинності (Державний
науково-дослідний інститут МВС України); Соцька А. М.,
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кандидат юрид. наук, заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з
прав людей з інвалідністю Адміністрації Президента України. (218/2)
Ващенко Андрій Михайлович, тимчасово не працює:
«Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої
діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого
самоврядування в Україні» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дзейко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри теорії права та держави (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, вчений секретар (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України); Петришин О. О., кандидат юрид. наук (НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування НАПрН України). (221/2)
Андрущенко Галина Сергіївна, аспірантка юридичного
факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Становлення та розвиток бюджетного
законодавства України» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Кадькаленко С. Т., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Латковська Т. А., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Чернівецький
юридичний інститут Національного університету «Одеська
юридична академія»). (223/2)
Яценко Ігор Станіславович, директор ТОВ «АЛЛО
ПРАВНИК»: «Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз» (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 –
Бабкін В. Д., доктор юрид. наук, професор. Опоненти:
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Ладиченко В. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Жук Н. А., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права, історії
політичних і правових учень (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (224/2)
Провоторов Олександр Петрович, управляючий партнер Адвокатського об’єднання «Бучанська міська колегія
адвокатів»: «Заходи кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб як інститут кримінального права
України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.
278-80-46). Науковий керівник – Козлюк Л. Г., кандидат
юрид. наук, науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
Опоненти: Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника); Гладун О. З., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні
(Науково-дослідний інститут Національної академії прокуратури України). (249/2)
Мельник Павло Олегович, юрист СПП «КІСНИЦЯ»:
«Кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960 – 1991 р.)» (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 – Мірошниченко М. І., доктор юрид.
наук, професор, в. о. завідувача кафедри історії права та
держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Саблук С. А., доктор юрид. наук,
суддя Вінницького міського суду Вінницької області; Шармар О. М., кандидат юрид. наук, доцент (Національна академія внутрішніх справ). (259/2)
Клубань Марія Володимирівна, адвокат: «Адміністративно-правові засади впровадження електронної освіти в
Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.501.01 у
Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН
України (01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3; тел. (044) 23457
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94-56, 234-90-73). Науковий керівник – Панова І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Арістова І. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та
інформаційного права (Сумський національний аграрний
університет); Плугатар Т. А., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, т. в. о. ученого секретаря (Державний науково-дослідний інститут МВС України). (281/2)
Рой Олег Володимирович, помічник адвоката Литвина М. О.: «Правові акти суб’єктів владних повноважень як
предмет публічно-правового спору» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України (01032, м. Київ,
вул. П. Орлика, 3; тел. (044) 234-94-56). Науковий керівник – Кисіль Л. Є., кандидат юрид. наук, доцент, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу проблем державного управління та адміністративного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Корж І. Ф., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії проблем інформатизації та розвитку систем правової інформації (Науково-дослідний інститут інформатики і
права НАПрН України); Пуданс К. Ю., кандидат юрид. наук,
головний науковий консультант відділу зв’язків з органами правосуддя (Апарат Верховної Ради України). (282/2)
Данченко Катерина Михайлівна, старший викладач
кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності Прикарпатського факультету
Національної академії внутрішніх справ: «Кримінальноправова політика України у сфері покарань: філософськоправовий аспект» (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 – Андреєв Д. В., доктор юрид. наук, доцент,
директор Навчально-наукового інституту № 3 (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Вовк В. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права (Хмельницький університет
управління та права); Балинська О. М., доктор юрид. наук,
професор, проректор (Львівський державний університет
внутрішніх справ). (310/2)
Семенюк Назарій Миколайович, викладач кафедри
кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управ58

ління»: «Час вчинення злочину за кримінальним правом
України (доктринальний, законодавчий та практичний
аспекти)» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.889.02 у
ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ,
вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий
керівник – Матвійчук В. К., доктор юрид. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (ВНЗ
«Національна академія управління»). Опоненти: Савченко А. В., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри
кримінального права (Національна академія внутрішніх
справ); Вітко О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
господарського та транспортного права (Державний університет інфраструктури та технологій). (311/2)
Авер’янова Євгенія Володимирівна, виконавчий директор ТОВ «ЛІНКОЛЬН ЛЕГАЛ ГРУП»: «Правове регулювання
ліцензування господарської діяльності» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових
досліджень НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса
Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник –
Зєльдіна О. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач
сектору проблем реалізації господарського законодавства
(Інститут економіко-правових досліджень НАН України).
Опоненти: Поєдинок В. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Апанасенко К. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
цивільного, господарського права та процесу (ННІ права
і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету МОН України). (313/2)
Полякова Крістіна Вікторівна, суддя Господарського
суду м. Києва: «Господарська компетенція органів місцевого самоврядування» (12.00.04 – господарське право,
господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 11.170.02
в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
(01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050)
620-02-14). Науковий керівник – Джабраілов Р. А., доктор юрид. наук, доцент, заступник директора з наукової
роботи (Інститут економіко-правових досліджень НАН
України). Опоненти: Никитченко Н. В., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу (Навчально-науковий інститут права Університету
державної фіскальної служби України); Апанасенко К. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного,
господарського права та процесу (ННІ права і соціальних
технологій Чернігівського національного технологічного
університету МОН України). (314/2)
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Солодченко Сергій Вікторович, начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС
України: «Правове забезпечення реалізації контрольних
функцій суб’єктів господарювання» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада
Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60;
тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник – Шаповалова О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
господарського права (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Мілаш В. С., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри господарського права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого МОН України); Кравець І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (339/2)
Сідєльніков Артем Вікторович, адвокат, аспірант Академії адвокатури України: «Спеціальні знання в діяльності
адвоката-захисника» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.122.01 у Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка,
27; тел. (044) 246-57-87). Науковий керівник – Гора І. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України). Опоненти: Іщенко А. В., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, професор кафедри криміналістики та судової медицини (Національна
академія внутрішніх справ); Шехавцов Р. М., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального
процесу (Львівський державний університет внутрішніх
справ). (340/2)
Сілкова Анастасія Олександрівна, адвокат Адвокатського об’єднання «Інпраксі»: «Звільнення неповнолітніх
від покарання та його відбування» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх
справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Шакун В. І.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
професор кафедри кримінального права (Національна
академія внутрішніх справ). Опоненти: Кузнецов В. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін (Інститут управління
державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Лісова Н. В., кандидат
юрид. наук, доцент, начальник відділу організації наукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

вої роботи управління організаційного забезпечення та
планування (Національна академія прокуратури України).
(404/2)
Гуд Анна Миколаївна, юрисконсульт І категорії виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця»: «Адміністративний договір як форма
договірного регулювання адміністративно-правових відносин» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Світличний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Єщук О. М., доктор юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності (Херсонський державний
університет); Мачуська І. Б., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри цивільного та трудового права (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (421/2)
Киценко Олександр Петрович, тимчасово не працює:
«Правове регулювання державної фінансової підтримки
лісового господарства в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Курило В. І., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та
фінансового права (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). Опоненти: Печуляк В. П.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Биркович Т. І., кандидат юрид. наук, доктор наук з
держ. управління, професор, професор кафедри журналістики і міжнародних відносин (Київський національний
університет культури і мистецтв). (422/2)
Хорошевська Олександра Ігорівна, тимчасово не
працює: «Правові аспекти паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств в Україні»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада К 26.004.16
у Національному університеті біоресурсів і природоко59
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ристування України МОН України (03041, м. Київ, вул.
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Статівка А. М., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Земко А. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук та права (Луцький національний технічний
університет). (423/2)
Янчук Юлія Вікторівна, головний спеціаліст сектору стратегічних комунікацій Міністерства інформаційної
політики України: «Правове регулювання інформаційних
відносин в глобальній мережі Інтернет» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Калюжний Р. А., доктор юрид. наук, професор, заступник
директора Навчально-наукового юридичного інституту
(Національний авіаційний університет); Нашинець-Наумова А. Ю., доктор юрид. наук, доцент, заступник декана з
науково-методичної та навчальної роботи факультету права та міжнародних відносин (Київський університет імені
Бориса Грінченка). (424/2)
Жидан Орест Степанович, начальник відділу представництва Калуського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: «Правовий режим боліт
в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право). Спецрада К
26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Кобецька Н. Р., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного
права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Харитонова Т. Є.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права (Національний університет «Одеська юридична академія»); Дейнега М. А.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри аграрного,
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земельного та екологічного права імені В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (425/2)
Заплітна Ірина Анатоліївна, викладач юридичних дисциплін Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола: «Правове забезпечення паювання земель в Україні»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурене право). Спецрада К 26.004.16 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-8-2-28). Науковий керівник –
Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Мороз Г. В., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (426/2)
Смолярчук Роман Федорович, помічник судді Святошинського районного суду м. Києва: «Правовий режим
лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств» (12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право). Спецрада К
26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82:-28). Науковий
керівник – Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Кобецька Н. Р., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного
права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Шеховцов В. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри екологічного права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (428/2)
Белей Єлизавета Несторівна, юрист юридичної фірми
«Антіка»: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
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МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Мельник Р. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного
та господарського права (Запорізький національний університет); Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (Університет
сучасних знань). (437/2)
Попович Ольга Станіславівна, тимчасово не працює:
«Терористичний акт: поняття, склад злочину, кваліфікація» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.086.01 у
Національному юридичниому університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Демидова Л. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Денисова Т. А., доктор юрид. наук, професор, помічник ректора з наукової та навчально-методичної роботи (Академія
державної пенітенціарної служби); Харченко В. Б., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). (443/2)
Буркаль Віта Сергіївна, помічник-консультант народного депутата України: «Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної
фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-34-65). Науковий
керівник – Топчій В. В., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права (Університет державної фіскальної
служби України). Опоненти: Мисливий В. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри публічного права
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Сахарова О. Б., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, начальник 3-го відділу НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності (Державний
науково-дослідний інститут МВС України). (445/2)
Сокол Володимир Миколайович, фізична особа-підприємець: «Кримінологічна характеристика сучасних
ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС
України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел.
(04597) 6-34-65). Науковий керівник – Топчій В. В., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права (Університет
державної фіскальної служби України). Опоненти: Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України (Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Фінчук В. В., кандидат
юрид. наук, головний спеціаліст відділу промислової безпеки, протиаварійного та протипожежного захисту Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного
захисту Міненергетики України. (446/2)
Черепій Петро Петрович, завідувач лабораторії криміналістичного центру Навчально-наукового юридичного
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Кримінальна відповідальність за вбивство з особливою жорстокістю за законодавством України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 27.855.03
в Університеті державної фіскальної служби України ДФС
України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел.
(04597) 6-34-65). Науковий керівник – Глушков В. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
академік Європейської академії безпеки та конфліктології, професор тактико-спеціальної підготовки (Академія
державної пенітенціарної служби). Опоненти: Ємельянов В. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ); Богатирьова О. І.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України). (447/2)
Кабанець Людмила Валеріївна, керуючий партнер
Адвокатського об’єднання «Протектум»: «Засоби запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню
людини: міжнародний досвід» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної
служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-34-65). Науковий керівник – Топчій В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, директор ННІ права (Університет
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державної фіскальної служби України). Опоненти: ІОзікова Н. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
адміністративного і кримінального права (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара); Василевич В. В., кандидат юрид. наук, професор, учений секретар
секретаріату Вченої ради (Національна академія внутрішніх справ). (448/2)
Господаренко Володимир Миколайович, тимчасово не
працює: «Основні напрями кримінально-правової політики
США: формування та реалізація» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної
служби України ДФС України (08205. м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-34-65). Науковий керівник –
Топчій В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, директор ННІ права (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Савченко А. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ);
Давидович І. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (449/2)
Ричка Денис Олегович, директор ТОВ «ЕНЕРЖДИ
СОЛАР»: «Особливості кримінально-правової кваліфікації
злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-34-65). Науковий керівник –
Корнякова Т. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений
юрист України, завідувач кафедри адміністративного і
кримінального права (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Музика А. А., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний
науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень
та проблем запобігання злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС України); Мірошниченко С. С.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України). (450/2)
Петруня Валентина Вікторівна, юрисконсульт департаменту супроводження системних проектів ТОВ «Телекарт-прилад»: «Поняття та система способів захисту
прав суб’єктів господарювання» (12.00.04 – господарське
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право, господарсько-процесуальне право). Спецрада Д
41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Подцерковний О. П., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
господарського права та процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Мілаш В. С.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Злакоман І. М., кандидат юрид. наук,
юрист ТОВ «Юридична фірма «Де Факто». (452/2)
Пояснік Олеся Сергіївна, тимчасово не працює:
«Цивільно-правове регулювання надання психологічних
та психотерапевтичних послуг» (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. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник – Ямковий В. І., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права
(Криворізький економічний інститут (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Венедіктова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Борисова В. І., кандидат юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 1 (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). (455/2)
Купріянова Анастасія Олександрівна, заступник
начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Харківській області – начальник відділу примусового виконання
рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області: «Правове регулювання дисциплінарної відповідальності
державних виконавців» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. 739-81-81). Науковий керівник – Могілевський Л. В.,
доктор юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Москаленко О. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права
(Харківський національний педагогічний університет імеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ні Г. С. Сковороди); Мельник В. В., кандидат юрид. наук,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мельник і
Квашин». (456/2)
Баглаєнко Станіслав Станіславович, викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
факультету № 6 Харківського національного університету
внутрішніх справ: «Особливості правового регулювання
службових розслідувань в органах Національної поліції
України» (12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник – Могілевський Л. В., доктор юрид.
наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради
(Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Слюсар А. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Мельник В. В., кандидат юрид. наук, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мельник і Квашин». (457/2)
Одарюк Михайло Павлович, суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області: «Правове регулювання процедур у земельному праві» (12.00.06 – земельне
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-9361). Науковий керівник – Шульга М. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри земельного та аграрного
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Єрмоленко В. М., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного
та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Федчишин Д. В., кандидат юрид. наук, старший
викладач кафедри цивільного права (Запорізький національний університет). (459/2)
Мельник Марія Богданівна, науковий співробітник
Центру проблем імплементації європейського соціального
права Юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Припинення права
на аліменти набуттям дитиною майна (загальнотеоретичне дослідження)» (12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д
26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4, тел. (044) 23596-01, факс 235-96-05). Науковий керівник – Биков О. М.,
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доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут законодавства Верховної Ради
України). Опоненти: Міхайліна Т. В., доктор юрид. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та
адміністративного права (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Кайда Н. Я., кандидат юрид. наук, начальник відділу правового забезпечення
діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської облради. (461/2)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ратинська Інна Василівна, асистент кафедри мистецьких дисциплін та методики їх викладання Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса
Шевченка: «Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності» (13.00.07 – теорія
і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті
проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул.
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник – Журба К. О., кандидат пед. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання (Інститут
проблем виховання НАПН України). Опоненти: Тернопільська В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
теорії та історії педагогіки (Київський університет імені
Бориса Грінченка); Гаряча С. А., кандидат пед. наук, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
(КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської облради»). (67/2)
Гривкова Олена Яківна, викладач Путивльського коледжу Сумського національного аграрного університету:
«Професійна підготовка учителів на засадах ґендерної педагогіки в університетах Німеччини» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел.
(044) 440-63-88). Науковий керівник – Пазюра Н. В., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської
мови (Національний авіаційний університет). Опоненти: Товканець Г. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії та методики початкової освіти (Мукачівський державний університет); Отрощенко Л. С., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри іноземних мов (ННІ бізнес-технологій «Українська академія банківської справи» Сумського
державного університету). (78/2)
Бацмай Світлана Анатоліївна, методист відділу гуманітарних дисциплін Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти: «Розвиток організаційної культури
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах ґендерного підходу» (13.00.06 – теорія і методика
управління освітою). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (04053,
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, корпус 3; тел. (044)
481-38-06). Науковий керівник – Олешко П. С., кандидат
істор. наук, доцент, ректор (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: Дороніна Т. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Криворізький державний педагогічний університет);
Королюк С. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти (Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського). (100/2)
Лавринець Анастасія Павлівна, методист позашкільного підрозділу Запорізького класичного ліцею Запорізької міськради, керівник гуртка естрадного вокалу:
«Розвиток творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва в умовах післядипломної педагогічної освіти»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а; тел. 481-38-06). Науковий керівник – Андрощук І. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти, провідний науковий
співробітник відділу андрагогіки (Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). Опоненти: Сущенко Т. І., доктор пед. наук, професор кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи (Класичний приватний університет);
Ковальова С. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри суспільно-гуманітарної освіти (КНЗ «Київський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
педагогічних кадрів»). (101/2)
Гущина Наталія Іванівна, старший викладач кафедри
відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України: «Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а;
тел. 481-38-06). Науковий керівник – Сорочан Т. М., доктор пед. наук, професор, директор (Центральний інститут
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»). Опоненти: Сущенко Л. О., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки (Запорізький національний університет); Захар О. Г.,
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кандидат пед. наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи (Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). (102/2)
Листюк Світлана Олександрівна, провідний журналіст
відділу зв’язків з громадськістю ГО «Центр підтримки та
розвитку підприємництва «Спільна Дія»: «Сімейне виховання в системі освіти Японії (2 пол. XX – поч. XXI ст.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник –
Рацул О. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки і психології (Закарпатський угорський інститут
імені Ференца Ракоці II); Єсьман І. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри історії і методики професійної
освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (105/2)
Панченко Галина Іванівна, викладач кафедри теорії
і методики олімпійського та професійного спорту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «Підготовка майбутніх
учителів фізичної культури до роботи з попередження
дидактогенних порушень здоров’я учнів початкової школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник –
Бондаренко С. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії і методики олімпійського та професійного
спорту (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Плахотнік О. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Лукашів В. Б., кандидат пед.
наук, начальник відділу контролю за особливо важливими
об’єктами та системами протипожежного захисту центру
забезпечення діяльності (Управління ДСНС України у Кіровоградській області). (106/2)
Олексієнко Лариса Анатоліївна, старший викладач
кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки Кременчуцького інституту ВНЗ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Університет імені Альфреда Нобеля»: «Професійна підготовка майбутніх перекладачів в університетах Австрії»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 45.052.07 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600,
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-3076). Науковий керівник – Поясок Т. Б., доктор пед. наук,
професор, академік Української академії акмеології,
професор кафедри психології, педагогіки та філософії
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського МОН України). Опоненти: Павленко О. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки (Університет митної справи та фінансів МОН України);
Мархева О. Є., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» МОН України). (177/2)
Лян Хайє, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування готовності
майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи із
застосуванням проектних технологій» (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 – Топчієва І. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Лабунець В. М., доктор пед. наук, професор,
декан педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка); Ролінська О. Г., кандидат пед. наук, доцент кафедри загального
та спеціального фортепіано (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). (189/2)
Хуан Ханьцзє, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування
готовності майбутніх учителів музики до сценічного партнерства засобами ансамблевого виконавства» (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 –
Комаровська О. А., доктор пед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання
та мистецької освіти (Інститут проблем виховання НАПН
України). Опоненти: Лимаренко Л. І., доктор пед. наук,
доцент, завідувач кафедри культурології (Херсонський
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державний університет); Лавриш І. М., кандидат пед. наук,
директор (Будинок культури Деснянського району м. Києва). (190/2)
Вербенець Анна Андріївна, учитель образотворчого мистецтва та дизайну технологій у старшій школі Сан
Адреа м. Мджар, Мальта: «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина
ХХ – початок XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки). Спецрада К 09.053.01 у ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» МОН
України (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54; тел.
(056) 470-13-34). Науковий керівник – Дороніна Т. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, професор
кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка); Перхун Л. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (196/2)
Куруч Анна Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України: «Формування політичної
компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових
навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий
керівник – Лунячек В. Е., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної
власності (Українська інженерно-педагогічна академія).
Опоненти: Федоренко О. І., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківський
національний університет внутрішніх справ); Демент М. О.,
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри організації
та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт (Національний університет цивільного захисту України). (200/2)
Борисенко Катерина Борисівна, завідувач навчальної
лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г. П. Дубинського кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Формування фахових компетентностей
майбутніх учителів географії в процесі навчальних прак65

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тик» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник – Лунячек В. Е., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Топузов О. М., доктор пед. наук, професор, членкореспондент НАПН України, віце-президент НАПН України; Япринець Т. С., кандидат пед. наук, начальник навчально-методичного відділу (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (201/2)
Гоголь Ірина Олександрівна, асистент кафедри іноземних мов Української інженерно-педагогічної академії: «Формування культури професійного спілкування
майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній
академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник –
Федоренко О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Волкова Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Ситникова Ю. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри вищої математики (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). (202/2)
Шитікова Світлана Петрівна, голова ради ГО «Інститут
лідерства, інновацій та розвитку»: «Реалізація програм
міжнародної співпраці Європейського Союзу як механізм
інтернаціоналізації вищої освіти України» (13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Спецрада Д 26.456.02
в Інституті вищої освіти НАПН України (01014, м. Київ, вул.
Бастіонна, 9; тел. 286-68-04). Науковий керівник – Луговий В. І., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН
України, перший віце-президент НАПН України. Опоненти:
Камишин В. В., доктор пед. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, в. о. директора
(ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації»); Галус О. М., доктор пед. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія). (203/2)
Мишак Олена Олексіївна, асистент кафедри романогерманських мов і перекладу Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Формуван66

ня гуманістичної спрямованості у професійній підготовці майбутніх біотехнологів у вищих аграрних навчальних
закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Сопівник Р. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Біда О. А.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені
Ференца Ракоці ІІ); Плющ В. М., кандидат пед. наук, доцент
кафедри природничих наук та методик їхнього навчання
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (205/2)
Алексінцева Тетяна Валеріївна, практичний психолог
Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського: «Формування готовності майбутнього викладача початкових мистецьких навчальних закладів до застосування засобів артпедагогіки у професійній 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 – Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії і методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Біда О. А., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца
Ракоці II); Руденька Т. М., кандидат пед. наук, генеральний
директор (КП «Житомирська обласна філармонія імені
Святослава Реріха» Житомирської облради). (206/2)
Навроцька Марія Михайлівна, викладач кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради: «Розвиток професійного іміджу педагога в
системі післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова (Херсонський державний університет). Опоненти: Плахотнік О. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Київський національний університет імені Тараса ШевСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ченка); Писарчук О. Т., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). (207/2)
Нечепоренко Марія Анатоліївна, викладач кафедри
германської філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського:
«Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно особистісного саморозвитку»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса,
2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Джеджула О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
математики, фізики та комп’ютерних технологій (Вінницький національний аграрний університет). Опоненти:
Гомонюк О. М., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри практичної психології і педагогіки (Хмельницький національний університет); Козолуп М. С., кандидат
пед. наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (210/2)
Панькевич Олена Олександрівна, старший викладач
кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
Одеського національного політехнічного університету:
«Формування культури професійної взаємодії майбутніх
фахівців соціономічної сфери» (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 – Копусь О. А., доктор
пед. наук, професор, перший проректор з навчальної та
науково-педагогічної роботи (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Руденко Л. А., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри практичної психології та
педагогіки (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності); Ткаченко К. О., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри початкової освіти (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (211/2)
Стрельбицька Світлана Михайлівна, викладач Одеського національного медичного університету: «Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія
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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) 72340-98). Науковий керівник – Яворська Г. Х., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства
та загальногуманітарних дисциплін (ДЗ «Міжнародний
гуманітарний університет»). Опоненти: Кочубей Т. Д.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Калаур С. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи (ДЗ «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка»). (212/2)
Харківський Валерій Сергійович, тимчасово не працює:
«Розвиток правової компетентності фахівців медичної
галузі у післядипломній освіті» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській
інженерно-педагогічній академії МОН України (61003,
м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59).
Науковий керівник – Лазарєв М. І., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Касьянова О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки,
філософії та мовної підготовки (Харківська медична академія післядипломної освіти); Іваній О. М., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка). (216/2)
Наливайко Тетяна Володимирівна, директор ПНЗ
«Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки
Центрально-Європейського університету»: «Формування
професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08400, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий
керівник – Барно О. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки (ПВНЗ «Університет сучасних знань»). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор
пед. наук, професор, директор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);
Спіцина А. Є., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри економіки (Національний транспортний університет).
(219/2)
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Лю Сянь, аспірант ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Педагогічні умови методично спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в системі
фортепіанної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул.
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). Опоненти: Растригіна А. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Олійник Т. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри інструментального
виконавства (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (239/2)
Гульчук Тетяна Михайлівна, інженер з ремонту будівель Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія»: «Формування текстотвірної компетентності майбутніх судноводіїв
у процесі навчання української мови» (13.00.02 – теорія
та методика навчання – українська мова). 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 – Копусь О. А., доктор пед. наук, професор, перший проректор з навчальної
та науково-педагогічної роботи (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Пентилюк М. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри мовознавства (Херсонський
державний університет); Попова Л. О., кандидат пед. наук,
доцент, старший науковий співробітник відділу навчання
української мови та літератури (Інститут педагогіки НАПН
України). (240/2)
Корсун Юлія Олегівна, вчитель англійської мови КЗ
«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міськради»: «Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100,
м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45).
Науковий керівник – Холковська І. Л., кандидат пед.
68

наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Клочко В. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри вищої математики (Вінницький національний технічний університет);
Костиря І. В., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри педагогіки і психології управління соціальними
системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (260/2)
Омельчук Михайло Анатолійович, асистент кафедри
хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32;
тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник – Лисенко О. Ю.,
кандидат пед. наук, доцент, заступник директора (Інститут
післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця). Опоненти: Сисоєва С. О.,
доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН
України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; Пайкуш М. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри біофізики (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького). (261/2)
Шалигіна Наталя Петрівна, старший викладач кафедри іноземних мов ННЦ іноземних мов Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського: «Розвиток комунікативної компетентності офіцерів
багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих
операціях» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського Міноборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Свистун В. І., доктор пед. наук, професор, провідний науковий
співробітник ННІ фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій (Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського). Опоненти: Блощинський І. Г., доктор пед. наук, професор, начальник кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних
дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького);
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Тарасенко С. М., кандидат пед. наук, завідувач кафедри
іноземних мов (Житомирський військовий інститут імені
С. П. Корольова). (266/2)
Панченко Єлизавета Андріївна, тимчасово не працює:
«Формування лідерських якостей старшокласників засобами неформальної освіти у США» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у
Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН
України). Опоненти: Огієнко О. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); Шихненко К. І., кандидат пед. наук, завідувач кафедри
мовної підготовки (Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту ДСНС України). (274/2)
Рахманова Оксана Кахрамонівна, викладач циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка:
«Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших
школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва»
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002,
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17. Науковий керівник – Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН
України). Опоненти: Лобова О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри дошкільної і початкової освіти (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка МОН України); Гаснюк В. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки музичної освіти
і виконавського мистецтва (Мукачівський державний університет МОН України). (275/2)
Калугіна Тетяна Володимирівна, методист циклової
комісії іноземної мови та підготовки іноземних громадян ДЗ «Київський коледж зв’язку»: «Педагогічні умови
професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у
науково-методичній роботі коледжу» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). 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 – Матвієнко О. В., доктор
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пед. наук, професор, заступник декана з наукової роботи факультету педагогіки і психології, професор кафедри
педагогіки і методики початкового навчання (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Пазюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови (Національний
авіаційний університет МОН України); Ковтун О. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України). (284/2)
Яцишина Ніна Володимирівна, старший лаборант
кафедри іноземних мов природничих факультетів
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
(29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382)
65-05-93). Науковий керівник – Яворська Г. X., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри загальногуманітарних дисциплін (Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри практики іноземної мови та методики
викладання (Хмельницький національний університет);
Прадівлянний М. Г., кандидат пед. наук, доцент, директор
Центру міжнародних зв’язків (Вінницький національний
технічний університет). (293/2)
Дубовой Олександр Володимирович, старший викладач кафедри природничих та суспільно-гуманітарних
дисциплін Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля: «Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада
Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Бабич В. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту
(ДЗ «Луганський національний університеті імені Тараса
Шевченка»). Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Тимошенко В. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри
фізичного виховання і спорту (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). (315/2)
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Макогін Оксана Василівна, викладач циклової комісії будівельних конструкцій, інженерного креслення та
основ розрахунку будівельних конструкцій, архітектури та
дизайну ДВНЗ «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну»: «Педагогічні умови організації виробничої практики майбутніх фахівців будівельного профілю
в коледжах» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий керівник – Якимович Т. Д., кандидат
пед. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Гулай О. І., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри матеріалознавства (Луцький національний
технічний університет); Білик О. С., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри іноземних мов (Національний
університет «Львівська політехніка»). (351/2)
Гавриш Артем Леонідович, викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»: «Формування компетентності майбутніх
лікарів загальної практики з використання діагностикопрогностичних технологій фізичного виховання та спорту
у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Хоменко П. В., доктор пед. наук, професор, декан
факультету фізичного виховання (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).
Опоненти: Мазін В. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри управління фізичною культурою та спортом
(Запорізький національний технічний університет); Фастівець А. В., кандидат нед. наук, доцент кафедри фізичної
реабілітації (Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка
Юрія Бугая»). (405/2)
Борозенець Наталія Сергіївна, старший викладач
кафедри вищої математики Сумського національного
аграрного університету: «Формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення
математичних дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40000. м. Суми, вул. Роменська.
87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Семеніхі70

на О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
інформатики (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Стрельніков В. Ю.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти (Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського); Левчук О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій
(Вінницький національний аграрний університет). (413/2)
Петренко Юлія Іванівна, старший викладач кафедри
інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури: «Формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у
Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Ашанін В. С., кандидат фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри інформатики та біомеханіки (Харківська державна академія фізичної культури). Опоненти: Приходько В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту); Печко О. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри фізичної
реабілітації (Чернігівський національний технологічний
університет). (414/2)
Рикова Лариса Леонідівна, старший викладач кафедри інформатики КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія»: «Педагогічні умови використання навчальних
моделей у процесі підготовки вчителів природничо-математичних спеціальностей» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87;
тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Білоусова Л. І.,
кандидат фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
інформатики (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Петрук В. А.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри вищої
математики (Вінницький національний технічний університет); Лебедик Л. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). (415/2)
Кікіна Наталія Михайлівна, викладач Кременецького
педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «РозвиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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ток кредитної системи навчання іншомовного спілкування
студентів технічних університетів США (друга половина
XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Тадеєва М. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Національний університет
водного господарства та природокористування). Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
лабораторії порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки
НАПН України); Крсек О. Є., кандидат пед. наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації (Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля). (427/2)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Мельник Дарина Вячеславівна, лікар гастроентеролог-ендоскопіст КЗ «Київська обласна лікарня» Київської облради: «Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки у школярів: медичні та епідеміологічні особливості» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина).
Спецрада Д 26.613.06 у Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-4946). Науковий керівник – Шекера О. Г., доктор мед. наук,
професор, директор Інституту сімейної медицини (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Корж О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Марушко Ю. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
післядипломної освіти (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (45/2)
Лашкул Ольга Сергіївна, лікар відділення гінекології КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької
облради: «Сучасні підходи до периопераційної тактики в
гінекологічних хворих» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022,
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий
керівник – Луценко Н. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України). Опоненти: Громова А. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ УкраСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

їни); Бенюк В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства та гінекології № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (46/2)
Бедзай Артем Олександрович, лікар-кардіолог кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда
Комунального некомерційного підприємства «8-а міська
клінічна лікарня м. Львова» МОЗ України: «Нестабільна
стенокардія у жінок-курців: особливості клінічного перебігу та фармакотерапії» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-3066). Науковий керівник – Соломенчук Т. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри сімейної медицини
ФПО (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Барна О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної практики (сімейної медицини) (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Іванов В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України). (47/2)
Кульчицький Василь Володимирович, лікар-терапевт
відділення паліативної допомоги Комунального некомерційного підприємства «4-а міська клінічна лікарня
м. Львова» МОЗ України: «Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2
типу з урахуванням функціонального стану печінки»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 35.600.05 у
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул.
Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник –
Вдовиченко В. І., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Ганич Т. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської
терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України); Міщук В. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (48/2)
Вовк Вікторія Миколаївна, лікар-педіатр ТОВ «ДМЦ
«Добробут», заочний аспірант відділення хвороб спо71
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лучної тканини у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН
України»: «Ефективність профілактики захворювань, що
викликані Streptococcus pneumoniae у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (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 – Ошлянська О. А., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення хвороб сполучної тканини
у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Починок Т. В., доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Чернишова Л. І.,
доктор мед. наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (49/2)
Нідельчук Оксана Василівна, лікар акушер-гінеколог
Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району
м. Києва: «Оптимізація пренатальної діагностики, ведення
вагітності і пологів при вроджених вадах розвитку легенів
та діафрагмальній килі у плода» (14.01.01 – акушерство та
гінекологія). 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 – Гордієнко І. Ю., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділення медицини плода (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти:
Венцківська І. Б., доктор мед. наук, професор кафедри
акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Горбунова О. В., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри
акушерства, гінекології та перинатології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (50/2)
Тиш Оріяна Богданівна, завідувач Хотівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КЗ «КиєвоСвятошинський центр первинної медико-санітарної допомоги»: «Рекурентний бронхіт в практиці сімейного лікаря:
роль мікробіоценозу бронхів і кишечника в лікуванні та
профілактиці» (14.01.38 – загальна практика – сімейна
медицина). Спецрада Д 26.613.06 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
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України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
205-49-46). Науковий керівник – Матюха Л. Ф., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Чухрієнко Н. Д., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри сімейної медицини
ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Кошля В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). (53/2)
Гула Вікторія Іванівна, аспірант кафедри морфології
Сумського державного університету: «Структурні зміни
фундального відділу шлунка за умов зневоднення організму (анатомо-експериментальне дослідження)» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада Д 55.051.05 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Сікора В. З., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри морфології (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Шерстюк О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Півторак В. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (58/2)
Ган Ірина Володимирівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Клінічно-експериментальне обґрунтування вибору методу та
засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит з
набутою широкою верхівкою кореня зуба» (14.01.22 –
стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Зубачик В. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Борисенко А. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (65/2)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Матвєєва Світлана Юріївна, молодший науковий
співробітник групи проблем алергії та імунореабілітації
дітей відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України»: «Оптимізація діагностики та лікування дітей з полінозом та перехресною харчовою
алергією» (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 – Уманець Т. Р., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, головний науковий співробітник відділення
захворювань органів дихання та респіраторних алергозів
у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Кривопустов С. П., доктор мед. наук, професор
кафедри педіатрії № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Речкіна О. О.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення дитячої пульмонології та алергології
(ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). (66/2)
Мірошников Олександр Олександрович, молодший
науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН
України»: «Клініко-нейрофізіологічні та структурні особливості нервової системи у дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру» (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 –
Кирилова Л. Г., доктор мед. наук, завідувач відділення
психоневрології для дітей з перинатальною патологією
та орфанними захворюваннями (ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України»). Опоненти: Танцура Л. М., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
дитячої психоневрології та пароксизмальних станів (ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Боброва В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (89/2)
Шаленко Ольга Володимирівна, лікар-невропатолог
відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова
НАМН України»: «Клініко-нейрофізіологічний аналіз вплиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ву немоторних симптомів на перебіг хвороби Паркінсона,
можливості патогенетичної терапії у пацієнтів середнього
та похилого віку» (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 – Карабань І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової
системи (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»). Опоненти: Міщенко Т. С., доктор
мед. наук, професор, головний науковий співробітник (ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Стоянов О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри неврології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (90/2)
Лозинська Наталія Василівна, асистент кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України:
«Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у
плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку» (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 – Іванів Ю. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Федьків С. В., доктор мед. наук,
завідувач відділу променевої діагностики (Національний
інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
НАМН України), професор кафедри променевої діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Довгань О. М., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення біотканинної і реконструктивної хірургії (ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»). (91/2)
Вихтюк Тарас Ігорович, асистент кафедри хірургії № 2
Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького МОЗ України: «Особливості клінічного
перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила
Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська,
69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Орел Ю. Г.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії
№ 2 (Львівський національний медичний університет імені
73

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Русин В. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН України); Гудз І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної
хірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (96/2)
Пясецька Людмила Василівна, асистент кафедри
ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»: «Особливості перебігу та лікування захворювань тканин пародонта у осіб з різним психофізіологічним станом» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Заболотний Т. Д., доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України); Дєньга О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри стоматології дитячого віку (Одеський
національний медичний університет МОЗ України). (97/2)
Лагода Людмила Сергіївна, лікар-терапевт стоматолог КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка»: «Обґрунтування профілактики карієсу зубів у
дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 35.600.01
у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Чухрай Н. Л., доктор мед. наук, доцент, завідувач
кафедри ортодонтії (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Авдєєв О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри стоматології дитячого віку (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Остапко О. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (98/2)
Рябоконь Наталія Олександрівна, завідувач відділення для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки
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КУ «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня»: «Змішані
тривожно-депресивні розлади у дітей (клінічна феноменологія, діагностика, терапія)» (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 –
Михайлова Е. А., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділення психіатрії (ДУ «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України). Опоненти: Михайлов Б. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психотерапії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Римша С. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії,
наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (99/2)
Кидонь Павло Володимирович, старший лаборант
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України: «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів» (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 – Скрипніков А. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології
та медичної психології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології
та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (131/2)
Лизак Оксана Любомирівна, асистент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МО3 України:
«Оптимізація короткофокусної психотерапії хворих на
тривожні розлади з коморбідними станами у стаціонарних умовах» (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 – Фільц О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: МихайСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
лов Б. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
психотерапії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Чабан О. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини
та психотерапії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (132/2)
Мосейко Олексій Валентинович, асистент кафедри
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології,
наркології та сексології Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Структурно-динамічні
особливості атипових клінічних варіантів простої форми
шизофренії (семіотичні варіанти дебюту, вектори розвитку
та диференційно-прогностична модель)» (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 – Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та
медичної психології, наркології та сексології (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Підкоритов В. С., доктор мед. наук, професор, керівник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії (ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»). Пилягіна Г. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (133/2)
Мартиненко Яна Анатоліївна, лікар-невролог, завідувач
дитячого відділення лікувально-профілактичного підрозділу ТЗОВ «Медичний центр фізичної терапії та медицини
болю «ІННОВО», м. Львів: «Особливості розвитку нервової
системи у дітей, які народились з екстремально низькою
масою тіла (клініка, нейровізуалізація, тактика лікування, прогноз)» (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 – Кирилова Л. Г., доктор мед. наук, завідувач відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Танцура Л. М., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач дитячої психоневрології
та пароксизмальних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Боброва В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри медицини
невідкладних станів (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (134/2)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

Трясак Наталія Сергіївна, викладач кафедри патологічної фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»: «Гістогенетична характеристика дендритних клітин у складі вінцевих артерій за умов експериментального
атеросклерозу» (14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник –
Сілкіна Ю. В., доктор мед. наук, професор, декан І медичного факультету (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). Опоненти: Волков К. С., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри гістології та ембріології
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Маєвський О. Є.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (136/2)
В’юн Сергій Валерійович, асистент кафедри хірургії № 1
Харківського національного медичного університету МОЗ
України: «Хірургічна тактика при високому ризику неспроможності стравохідно-кишкових анастомозів» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – 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:
Велигоцький М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри торако-абдомінальної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Шапринський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (137/2)
Свирид-Дзядикевич Олександра Сергіївна, лікар-дерматовенеролог медичного центру «МDМА»: «Диференційована терапія вугрової хвороби з урахуванням особливостей метаболічних процесів в організмі та характеру клінічного перебігу дерматозу» (14.01.20 – шкірні та
венеричні хвороби). Спецрада Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ
України (01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13; тел.
(044) 234-40-62, факс (044) 234-92-76). Науковий керівник – Степаненко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти:
Денисенко О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
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кафедри дерматовенерології (Буковинський державний
медичний університет МОЗ України); Дюдюн А. Д., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб (Дніпропетровська медична академія МОЗ
України). (178/2)
Адубецька Аліна Юріївна, молодший науковий співробітник сектору експериментальної патології та ізотопних
досліджень ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої
хірургії НАМН України»: «Оптимізація лікування гнійнозапальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих
з цукровим діабетом (експериментально-клінічне дослідження» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01
у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11;
тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник – Шнайдер С. А.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»).
Опоненти: Шувалов С. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургічної стоматології (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України); Комський М. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри стоматології (ТОВ «Дніпровський
інститут традиційної і нетрадиційної медицини»). (180/2)
Мазур Юлія Юріївна, аспірант кафедри акушерства,
гінекології і перинатології ФПО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України: «Особливості перебігу та профілактика рецидивувания ектопії шийки матки в умовах порушень мікробіоти піхви та папіломавірусного інфікування» (14.01.01 –
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 05.600.01 у
Вінницькому національному медичному університеті імені
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Пирогова В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства, гінекології і перинатології ФПО (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Дзісь Н. П., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 2 (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Суханова А. А., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства,
гінекології та репродуктології (Український державний
інститут репродуктології Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
(182/2)
Бойчук-Товста Оксана Григорівна, асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ
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«Івано-Франківський національний медичний університет»: «Клініко-лабораторна оцінка особливостей клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого
пародонтиту початкового – І ступеня у вагітних жінок на
тлі залізодефіцитної анемії легкого-середнього ступеня»
(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) 53-32-95). Науковий керівник – Рожко М. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри стоматології (Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти:
Петрушанко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України); Соколова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
стоматології (ВДНЗ «Харківський національний медичний
університет МОЗ України»). (183/2)
Гайошко Олена Богданівна, асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Профілактика альвеолітів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада
Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Рожко М. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри стоматології (Інститут післядипломної
освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»). Опоненти: Аветіков Д. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Нагірний Я. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної
стоматології (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (184/2)
Огієнко Святослав Анатолійович, асистент кафедри
хірургічної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Удосконалення операції
мукогінгівоостеопластики при лікуванні хворих на генералізований пародонтит ІІ – ІІІ ступеня» (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) 53-32-95).
Науковий керівник – Пюрик В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Аветіков Д. С., доктор мед. наук, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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сор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Мазур І. П., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри стоматології (Інститут
стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (185/2)
Сердулець Юлія Іванівна, лікар-ревматолог ревматологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна
лікарня»: «Кліиіко-патогенетичні особливості та лікування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу
2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією»
(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 –
Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). 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); Проценко Г. О., доктор мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та
ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). (186/2)
Кривицька Галина Олександрівна, лікар акушер-гінеколог Дар’ївської багатопрофільної лікарні № 10 філії ДУ
«Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Херсонській області: «Профілактика перинатальних ускладнень у жінок із синдромом
втрати плода» (14.01.01 – акушерство та гінекологія).
Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)
52-72-69). Науковий керівник – Маланчук Л. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та
гінекології № 1 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»).
Опоненти: Маркін Л. Б., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
акушерства та гінекології № 1 (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Бенюк В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства та гінекології № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (294/2)
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Тодорова Аліна Вячеславівна, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Особливості
мікроскопічної будови, хімічного складу та механічних
властивостей емалі тимчасових та постійних молярів
людини» (14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія).
Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-3295). Науковий керівник – Ульянов В. О., доктор мед. наук,
професор, проректор із науково-медичної роботи (Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: Єрошенко Г. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
гістології, цитології та ембріології (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України); Олійник І. Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
патологічної анатомії (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). (295/2)
Лобач Лідія Євгенівна, асистент кафедри кардіології
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика: «Клініко-гемодинамічні особливості
перебігу ІХС, постінфарктного кардіосклерозу у хворих з
поліморфізмом гена альдостерон синтетази (CYP11В2)»
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.613.10 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник –
Долженко М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри кардіології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти:
Жарінова В. Ю., доктор мед. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Кожухов С. М., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу клінічної фармакології (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»). (300/2)
Морозова Оксана Олегівна, асистент кафедри педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностики прогресування хронічного захворювання нирок у дітей з
везикоуретеральним рефлюксом та хронічним пієлонефритом» (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 – Макєєва Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №
2 (Харківський національний медичний університет МОЗ
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України). Опоненти: Борисова Т. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри педіатрії 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Стоєва Т. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
№ 2 (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (302/2)
Матвієнко Сергій Олександрович, асистент кафедри
педіатрії Харківської медичної академії післядипломної
освіти МОЗ України: «Особливості перебігу позалікарняної пневмонії у дітей на тлі внутрішньоклітинного інфікування: діагностика, диференційна діагностика, прогноз»
(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 – Єлоєва З. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти:
Одинець Ю. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України»); Крючко Т. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (303/2)
Стельмах Галина Олегівна, асистент кафедри медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»:
«Реабілітаційні технології забезпечення наступності у відновному лікуванні пацієнтів похилого віку з первинним
гонартрозом» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 26.613.10 у Національній
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
(044) 205-49-46). Науковий керівник – Мисула І. Р., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти:
Владимиров О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної
медицини (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Рой І. В.,
доктор мед. наук, професор, керівник відділу реабілітації
(ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»).
(305/2)
Коваль Лариса Іванівна, аспірант кафедри педіатрії №
3 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету: «Стан клітинно-енергетичного метаболізму при позалікарняних пневмоніях у дітей
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різного віку» (14.01.10 – педіатрія). 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 – Кравченко Л. Г., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії № 3 з
післядипломною підготовкою (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Сенаторова Г. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Колоскова О. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та
дитячих інфекційних хвороб (Буковинський державний
медичний університет МОЗ України). (312/2)
Джагіашвілі Ольга Володимирівна, аспірант кафедри
педіатрії № 2 Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Вікові особливості синтропної
патології при функціональних розладах органів травлення у дітей» (14.01.10 – педіатрія). 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 – Стоєва Т. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (Одеський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Шадрін О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних
захворювань у дітей раннього віку (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України); Няньковська О. С.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії
та неонатології ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).
(318/2)
Гаврищук Юрій Миколайович, асистент кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»:
«Структурно-функціональна перебудова судин і кори
головного мозку щурів при експериментальній оклюзії
аорто-клубового сегмента і його реканалізації» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник –
Герасимюк І. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Олійник І. Ю., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Жураківська О. Я., доктор мед. наук,
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професор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (325/2)
Луцик Святослав Олександрович, асистент кафедри
нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України:
«Морфофункціональні та лектиногістохімічні особливості
надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за
умов тироїдної патології материнського організму (експериментальне дослідження)» (14.03.01 – нормальна
анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;
тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Ященко А. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Шепітько В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології
(ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Жураківська О. Я., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України). (326/2)
Гриньків Надія Іванівна, асистент кафедри загальної
хірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних
методів детоксикації та імунокорекції» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел.
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Дейкало І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної
хірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Шевчук І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Андрющенко В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). (327/2)
Яценко Олег Вадимович, асистент кафедри внутрішніх
хвороб 3 Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Жорсткість легеневої артерії та ремоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

делювання правого шлуночка при коморбідному перебігу
гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Доценко С. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 3 (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
загальної практики – сімейної медицини, гастроентерології, фізіотерапії та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»);
Орловський В. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології
(Медичний інститут Сумського державного університету
МОН України). (328/2)
Криничко Леонід Романович, головний лікар стоматологічної клініки ТОВ «Кринички плюс», м. Київ: «Вдосконалення інтра- та післяопераційної профілактики утворення
патологічних рубців шкіри при хірургічному лікування кіст
шиї ембріонального походження» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Григоров С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої
хірургії (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Ткаченко П. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології (ДВНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Нагірний Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургічної стоматології (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України). (329/2)
Гелетюк Юлія Леонідівна, асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Функціональні наслідки ішемічного
інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, їх прогнозування та обґрунтування диференційованих напрямків
відновної терапії» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 26.613.01 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-02-48).
Науковий керівник – Черенько Т. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри неврології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра79
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їни). Опоненти: Коваленко О. Є., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 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). (331/2)
Хомич Аліна Василівна, лікар з функціональної діагностики КП «Дніпропетровський обласний клінічний
центр кардіології та кардіохірургії» Дніпропетровської
облради: «Удосконалення діагностики обструктивного
атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної систолічної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних
артерій» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02
у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел.
(056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН
України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96;
тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – Коваль О. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Дроздова І. В., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
загальної психології (Дніпропетровський гуманітарний
університет); Колесник М. Ю., доктор мед. наук, доцент,
професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології
і неврології ФПО (Запорізький державний медичний університет). (333/2)
Ставніченко Павло Вікторович, асистент кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Гігієнічна оцінка і регламентація
комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та
нової діючої речовини цифлуфенаміду» (14.02.01 – гігієна
та професійна патологія). Спецрада Д 26.003.01 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка,
13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – Антоненко А. М., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри гігієни та екології № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця). Опоненти: Станкевич В. В., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»); Білецька Е. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної гігієни (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (338/2)
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Сиволап Дмитро Віталійович, аспірант кафедри факультетської хірургії Запорізького державного медичного університету: «Розробка показань та удосконалення методів
органозберігаючих операцій у хворих на холецистолітіаз»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 17.600.01 у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
(69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-1638). Науковий керівник – Клименко В. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри госпітальної хірургії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Рязанов Д. Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії та малоінвазивних технологій (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»); Бабій О. М., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник відділу хірургії органів травлення (ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України»). (341/2)
Савченко Сергій Ігорович, асистент кафедри медицини
катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Лікувально-діагностична тактика у
хворих на гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму
плеври» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 17.600.01 у ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел.
(061) 279-16-38). Науковий керівник – Перцов В. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної
терапії (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Гетьман В. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Савон І. Л., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри амбулаторної,
гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»). (342/2)
Туркевич Марта Олександрівна, асистент кафедри
патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Ефективність колагеногенезу шкіри при введенні імплантатів різної природи
(експериментально-патоморфологічне дослідження)»
(14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 64.600.03
у Харківському національному медичному університеті
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел.
(057) 707-73-27). Науковий керівник – Поспішіль Ю. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини (Львівський націоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19
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нальний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Губіна-Вакулік Г. І., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної
анатомії (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Гичка С. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії № 2
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (350/2)
Лаврик Ольга Андріївна, тимчасово не працює: «Можливості хірургічної корекції ключових складових метаболічного синдрому» (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: Березницький Я. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії № 1 (ДЗ «Дніпропетровська державна медична
академія МОЗ України»); Грубнік В. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (353/2)
Полянський Дмитро Петрович, асистент кафедри
хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Диференційна діагностика та лікування різних видів кишкової непрохідності»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56).
Науковий керівник – Тамм Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Сипливий В. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії № 2 (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Запорожченко Б. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 2 (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). (354/2)
Кривокульський Богдан Дмитрович, лікар гінекологонколог Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру, аспірант без відриву від виробництва кафедри онкології, променевої діагностики і терапії
та радіаційної медицини Тернопільського державного
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України: «Оптимізація діагностичної та хірургічної тактиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ки при венозних тромбоемболіях у хворих на рак ендометрія» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у
Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ
України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 71135-56). Науковий керівник – Жулкевич І. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри онкології, променевої
діагностики і терапії та радіаційної медицини (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Думанський Ю. В.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, голова Національної асоціації онкологів України;
Свінціцький В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
науково-дослідного відділення онкогінекології (Національний інститут раку МОЗ України). (355/2)
Кадельник Людмила Олександрівна, лікар-дерматовенеролог Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: «Особливості перебігу та вдосконалення
діагностики й терапії лямбліозу у дорослих» (16.00.11 –
паразитологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Науковий
керівник – Бодня К. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
медичної паразитології та тропічних хвороб (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Рябоконь О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України); Пришляк О. Я., доктор мед. наук, професор, заслужений лікар
України, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»). (371/2)
Сирота Аліиа Ігорівна, лаборант наукового підрозділу сектору дослідження якості парфумерно-косметичної продукції Інституту гігієни та екології Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Наукове
обґрунтування методичних підходів до токсиколого-гігієнічної оцінки комбінованої дії бентіавалікарб-ізопропілу та
фолпету, діючих речовин препарату Вінкеа, ВГ» (14.02.01 –
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.003.01 у
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13; тел. 234-13-91). Науковий керівник – Омельчук С. Т., доктор мед. наук, професор, директор (Інститут
гігієни та екології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця), професор кафедри гігієни та
екології № 4 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). Опоненти: Козярін І. П., доктор мед.
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наук, професор кафедри громадського здоров’я (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика); Онул Н. М., доктор мед. наук, професор
кафедри загальної гігієни (ДУ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»). (376/2)
Кондратюк Микола Васильович, асистент кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування комбінованих
фунгіцидів на зернових колосових культурах» (14.02.01 –
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.003.01 у
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – Благая А. В., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри гігієни та екології № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця). Опоненти: Турос О. І., доктор мед.
наук, професор, заступник директора з науково-практичної роботи (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»); Козярін І. П., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри громадського
здоров’я (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика). (377/2)
В’юн Ганна Ігорівна, тимчасово не працює: «Оптимізація методів ортопедичного лікування захворювань тканин
пародонта із застосуванням незнімних шинуючих конструкцій» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09
у Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник –
Біда В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
ортопедичної стоматології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Дворник В. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Янішен І. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри ортопедичної стоматології (Харківський
національний медичний університет МОЗ України). (420/2)
Федченко Сергій Олександрович, завідувач відділення,
лікар-офтальмолог хірургічного відділення № 2 КУ «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання»:
«Ефективність лікування хворих на вікову макулопатію
модифікованим способом лазерної мікроімпульсної коагуляції» (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, Фран82

цузький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий
керівник – Король А. Р., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, керівник відділу вивчення біологічної
дії та застосування лазерів в офтальмології (ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»). Опоненти: Ульянова Н. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет МОЗ України);
Недзвецька О. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри офтальмології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). (451/2)
Фейта Юлія Русланівна, старший лаборант кафедри
акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Оцінка ризику та профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень у жінок з ускладненим перебігом вагітності та пологів» (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 – Пирогова В. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології
та перинатології ФПДО (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Булавенко О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (454/2)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Донченко Анастасія Олександрівна, асистент кафедри
аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету: «Застосування похідних хінону для розробки
спектрофотометричних методик кількісного визначення
лікарських засобів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та
фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому
державному медичному університеті МОЗ України (69035,
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-6469). Науковий керівник – Васюк С. О., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Омельянчик Л. О., доктор фарм. наук, професор, професор
кафедри хімії (Запорізький національний університет);
Георгіянц В. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет). (93/2)
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Рудь Адель Миколаївна, фахівець по роботі з медичною спільнотою Спільного українсько-іспанського підприємства у формі TОB «Сперко Україна» у Запорізькій області, заочний аспірант кафедри фізколоїдної
хімії Запорізького державного медичного університету:
«Пошук сполук гепатопротекторної дії серед (3-тіо-4R-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл)метанолів та їх похідних»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Науковий керівник – Каплаушенко А. Г., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії
(Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Омельянчик Л. О., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри хімії (Запорізький національний університет); Березнякова Н. Л., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри медичної хімії (Національний
фармацевтичний університет). (94/2)
Ал Нукарі Абдулкарім, тимчасово не працює: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування створення назальної м’якої лікарської форми з вазопресином
для ноотропної терапії» (15.00.01 – технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Науковий керівник – Дроздов О. Л., доктор мед. наук,
професор, директор НДІ «Медико-біологічні проблеми»
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Гладишев В. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технології ліків (Запорізький
державний медичний університет); Баранова І. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства (Національний фармацевтичний університет).
(95/2)
Маркіна Анна Юріївна, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку ТОВ «Нестле Україна»: «Фармакологічне дослідження естерів N-[(2-оксоіндоліні-ліден-3)-2оксіацетил]-амінокислот як потенційних діуретичних засобів» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у
Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 70635-81). Науковий керівник – Міщенко О. Я., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ
України). Опоненти: Марчишин С. М., доктор фарм. наук,
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професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною
ботанікою (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України);
Єрмоленко Т. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології та медичної рецептури (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
(128/2)
Комар Лілія Олександрівна, експерт відділу експертизи
якості матеріалів для клінічних випробувань департаменту
експертизи матеріалів доклінічних і клінічних випробувань
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»: «Наукове обґрунтування обігу комбінованих лікарських засобів
на основі фармацевтичного права» (15.00.01 – технологія
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
205-49-46). Науковий керівник – Шаповалов В. В., доктор фарм. наук, доцент, професор кафедри медичного
та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). Опоненти: Косяченко К. Л., доктор фарм. наук,
доцент, професор кафедри організації і економіки фармації (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Громовик Б. П., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації та
економіки фармації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).
(316/2)
Шилкіна Олена Олександрівна, заступник начальника
відділу стандартизації медичної допомоги департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний експертний центр МОЗ України»: «Науково-практичні підходи до
удосконалення системи фармацевтичної опіки в Україні»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-3581). Науковий керівник – Доброва В. Є., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри клінічної фармакології та
клінічної фармації (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Мнушко З. М., доктор
фарм. наук, професор, професор кафедри менеджменту
і економіки в сімейній медицині (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Унгурян Л. М.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації економіки фармації (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (357/2)
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ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Піщанський Олександр Вікторович, директор Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи: «Епізоотологічний моніторинг високопатогенного грипу птиці підтипів Н5, Н7 в Україні, біологічні властивості збудника та удосконалення лабораторної
діагностики» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада
Д 64.359.01 у ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» НААН України (61023, м. Харків,
вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий керівник –
Стегній Б. Т., доктор вет. наук, професор, академік НААН
України, директор (ННЦ «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»). Опоненти: Завгородній А. І., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент
НААН України, завідувач відділу вивчення туберкульозу та
бруцельозу (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»); Недосєков В. В., доктор вет.
наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). (23/2)
Філатов Сергій Володимирович, молодший науковий
співробітник лабораторії вірусології ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»: «Особливості поширення африканської чуми свиней в Україні
та визначення ризику її біологічної трансмісії» (16.00.03 –
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д 64.359.01 у ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН України (61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел.
704-10-90). Науковий керівник – Стегній Б. Т., доктор вет.
наук, професор, академік НААН України, директор (ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини»). Опоненти: Обуховська О. В., доктор вет. наук,
старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії вивчення бруцельозу (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної медицини»); Корнієнко Л. Є., доктор вет. наук, професор, головний науковий
співробітник НДВ епізоотологічного моніторингу, оцінки
ризику та аналітичної роботи (Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи).
(83/2)
Савчук Тарас Любомирович, завідувач ННЛ «Центр
клітинних технологій у ветеринарній медицині» факультету ветеринарної медицини Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Регенеративні процеси в експериментально ушкодженій кістковій
тканині кролів та вплив стовбурових клітин на їх стиму84

ляцію» (16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Мазуркевич А. Й., доктор вет.
наук, професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри хірургії і патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Коцюмбас Г. І.,
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії (Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Скрипка М. В., доктор вет. наук, професор, професор кафедри нормальної і
патологічної анатомії та патофізіології (Одеський державний аграрний університет). (359/2)
Пасніченко Олександра Сергіївна, тимчасово не працює: «Морфологічні та біомеханічні характеристики трубчастих кісток качок кросу «Благоварський» у постнатальному періоді онтогенезу» (16.00.02 – патологія, онкологія
і морфологія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Ткачук С. А.,
доктор вет. наук, професор, професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Горальський Л. П., доктор вет. наук, професор, завідувач
кафедри анатомії і гістології (Житомирський національний агроекологічний університет); Шатковська О. В., кандидат біол. наук, науковий співробітник відділу еволюційної морфології (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена
НАН України). (364/2)
Бокотько Роман Романович, асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Регенеративні процеси у щитоподібній
залозі тварин за гіпотиреозу та їх стимуляція мезенхімними стовбуровими клітинами» (16.00.02 – патологія,
онкологія і морфологія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ. вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Мазуркевич А. Й., доктор вет. наук, професор, членкореспондент НААН України, професор кафедри хірургії
і патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Коцюмбас Г. І., доктор вет.
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наук, професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії (Львівський
національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Горальський Л. П.,
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і
гістології (Житомирський національний агроекологічний
університет). (365/2)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Бойко Анна Миколаївна, аспірант кафедри теорії та
історії музики Харківської державної академії культури:
«Естрадно-вокальне мистецтво Китаю в контексті історико-культурних та жанрово-стильових процесів» (17.00.03 –
музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, м. Харків,
майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий
керівник – Польська І. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії музики (Харківська державна академія культури Міністерства культури України). Опоненти: Терещенко А. К., доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної
академії мистецтв України, професор кафедри музичного
виховання (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства
культури України); Лі Цін, кандидат мистецтвознавства,
викладач кафедри оперного співу (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України). (56/2)
Головчанська Євгенія Олександрівна, асистент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну: «Дизайн жіночого одягу промислового виробництва: художні засоби та
методи формоутворення» (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) 28005-12). Науковий керівник – 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);
Яремчук О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунка та живопису (Київський національний університет будівництва і архітектури). (123/2)
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Данканич Ганна Михайлівна, викладач циклової комісії «Академічний спів» КВНЗ «Ужгородський музичний
коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської облради: «Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини XX – початку XXI століття в аспекті міжкультурної
комунікації» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
(79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032)
235-82-68). Науковий керівник – Жишкович М. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри
сольного співу (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Бермес І. Л., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Микуланинець Л. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін (Мукачівський державний університет). (165/2)
Мартинів Любомир Ігорович, провідний концертмейстер кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка: «Етапи професіоналізації музичного життя
Дрогобиччини» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії
імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79005,
м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032) 235-82-68).
Науковий керівник – Катрич О. Т., кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Медведик Ю. Є.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
музикознавства та хорового мистецтва (Львівський національний університет імені Івана Франка); Чумак О. В., кандидат мистецтвознавства, директор (КЗ «Дрогобицький
музичний коледж імені Василя Барвінського» Львівської
облради). (166/2)
Осадца Марта Зіновіївна, асистент кафедри образотворчого, декоративного та прикладного мистецтва і
реставрації Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника МОН України: «Міський пейзаж у
творчості художників Івано-Франківщини XX – початку XXI
століття» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада
Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв
МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел.
276-14-75). Науковий керівник – Бойчук Б. В., кандидат
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого, декоративного та прикладного мистецтва і
85

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
реставрації (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника МОН України). Опоненти: Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор кафедри
теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури Міністерства культури
України); Береговська Х. О., кандидат мистецтвознавства,
викладач кафедри історії і теорії мистецтва (Львівська національна академія мистецтв МОН України). (286/2)
Кіщук Наталія Миколаївна, викладач кафедри дизайну
Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв МОН України: «Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця XIX – початку XX ст. (типологія, художні особливості)» (17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво).
Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії
мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Патик Р. С.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Львівська національна академія
мистецтв МОН України). Опоненти: Никорак О. І., доктор
мистецтвознавства, професор. провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва (Інститут народознавства НАН України); Андрушко Л. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії та політології
(Львівський державний університет внутрішніх справ МВС
України). (287/2)

(17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38;
тел. 276-14-75). Науковий керівник – Тканко З. О., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну одягу
(Львівська національна академія мистецтв МОН України).
Опоненти: Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства,
професор кафедри теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури Міністерства культури України); Болюк О. М., кандидат
мистецтвознавства, науковий співробітник відділу народного мистецтва (Інститут народознавства НАН України).
(289/2)
Чжаохуй Ван, аспірант кафедри дизайну Харківської
державної академії дизайну і мистецтв: «Дизайн експозиційного простору сучасних художніх музеїв Китаю»
(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 – Бондаренко І. В., кандидат архітектури, доцент, професор кафедри дизайну середовища (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти:
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор,
декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська державна академія культури); Сергеєва Н. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну (Черкаський державний технологічний університет). (290/2)

Приймак Христина Петрівна, тимчасово не працює: «Народне мистецтво Сокальщини другої половини
XIX – першої половини XX ст. в умовах етнокультурного
порубіжжя (історія, типологія, художні особливості)»
(17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38;
тел. 276-14-75). Науковий керівник – Стельмащук Г. Г.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
історії і теорії мистецтва (Львівська національна академія
мистецтв МОН України). Опоненти: Кара-Васильєва Т. В.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу образотворчого та декоративного мистецтва (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М. Т. Рильського НАН України); Врочинська Г. В., кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
(Інститут народознавства НАН України). (288/2)

Ісмайлова Марія Сергіївна, викладач кафедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і
мистецтв: «Візуально-образна мова типографіки у дизайні поліграфічних видань періоду раннього модернізму»
(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) 706-2103). Науковий керівник – Сбітнєва Н. Ф., кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету дизайну (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти:
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор,
декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська державна академія культури); Яремчук О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунка та живопису
(Київський національний університет будівництва і архітектури). (291/2)

Студницький Іван Ростиславович, викладач кафедри
дизайну середовища Львівської національної академії
мистецтв МОН України: «Синтез мистецтв в архітектурі
вокзалів України кінця XIX – першої третини XX століття»

Цяо Шубей, аспірант кафедри дизайну Харківської
державної академії дизайну і мистецтв: «Дизайн дитячих ігрових майданчиків у структурі мегаполісів КНР»
(17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харківській
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державній академії дизайну і мистецтв МОН України
(61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-03).
Науковий керівник – Оленіна О. Ю., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти:
Чернявський В. Г., доктор архітектури, доцент, завідувач
кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури); Бондарчук Ю. С., кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри дизайну та архітектури (Луцький національний технічний університет). (292/2)
Єргієва Катерина Іванівна, викладач кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної
академії імені А. В. Нежданової: «Фортепіанна гра як
жанрово-комунікативний та інтерпретативно-стильовий
феномен» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д
41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені
А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023,
м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./
факс 726-78-76). Науковий керівник – Самойленко О. І.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики та музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової).
Опоненти: Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу
музики (Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського); Потоцька О. В., кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри виконавського мистецтва, директор (Музичне училище Дніпропетровської
музичної академії імені Михайла Глінки Міністерства культури України). (439/2)
Кисляк Богдан Миколайович, викладач відділу народних інструментів Львівської державної дитячої музичної школи № 5: «Баян в камерно-ансамблевій музиці
українських композиторів: історико-стильовий аспект»
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в
Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса,
вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./факс 72678-76). Науковий керівник – Олійник О. Л., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри народних
інструментів, проректор з навчальної роботи (Одеська
національна музична академія імені А. В. Нежданової).
Опоненти: Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу
музики (Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського); Голяка Г. П., кандидат мисСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

тецтвознавства, доцент, доцент кафедри музично-інструментального виконавства (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (440/2)
АРХІТЕКТУРА
Вітченко Денис Миколайович, старший викладач кафедри містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Патерни
української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини XX ст.: джерела й особливості реабілітації» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація
пам’яток архітектури). Спецрада К 64.089.06 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 – Древаль І. В., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри містобудування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Михайлишин О. Л., доктор архітектури,
доцент, завідувач кафедри архітектури та середовищного
дизайну (Національний університет водного господарства
та природокористування); Блінова М. Ю., доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну архітектурного
середовища (Харківський національний університет будівництва та архітектури). (250/2)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Діденко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри
психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України: «Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)
440-63-88). Науковий керівник – Брюховецька О. В., кандидат психол. наук, доцент, професор кафедри психології та
особистісного розвитку (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Радзімовська О. В., кандидат психол.
наук, старший науковий співробітник відділу психології
праці (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України). (109/2)
Глаголич Слава Юріївна, практичний психолог
Закарпатського обласного наркологічного диспансеру: «Діагностика та корекція психологічної дезадаптації
волонтерів зони АТО» (19.00.04 – медична психологія).
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Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків,
вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Маркова М. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної
та психологічної реабілітації (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Харченко Д. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України); Тімченко О. В.,
доктор психол. наук, професор, головний науковий співробітник НДЛ екстремальної та кризової психології (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). (119/2)
Ревуцька Ірина Вікторівна, психолог-консультант громадських програм Східноєвропейської федерації наукової аналітики МАНВО: «Тілесна діагностика та корекція
негативних психічних станів у дітей дошкільного віку»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д
27.053.04 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН
України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник –
Волженцева І. В., доктор психол. наук, професор, академік
Української технологічної академії, професор кафедри
психології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди). Опоненти:
Гордієнко-Митрофанова І. В., доктор психол. наук, професор кафедри практичної психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);
Терещенко Л. А., кандидат психол. наук, старший науковий співробітник (Інститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України). (120/2)
Бігунов Дмитро Олександрович, старший лаборант
кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету: «Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада Д 27.053.04 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567)
5-63-89). Науковий керівник – Михальчук Н. О., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри практики
англійської мови (Рівненський державний гуманітарний
університет). Опоненти: Корніяка О. М., доктор психол.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
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України); Онуфрієва Л. А., кандидат психол. наук, доцент,
завідувач кафедри загальної та практичної психології
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка). (121/2)
Пустовий Сергій Анатолієвич, ФОП «Пустовий Сергій Анатолієвич»: «Формування психосемантичного змісту
професійної свідомості майбутніх філологів» (19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 27.053.04
у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України
(08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Дробот О. В., доктор психол. наук, професор, професор
кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет). Опоненти: Михальчук Н. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Рівненський державний
гуманітарний університет); Онуфрієва Л. А., кандидат психол. наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка). (122/2)
Мамчур Ірина Вікторівна, викладач кафедри практичної психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН
України: «Соціально-психологічні особливості формування самопізнання старшокласників в умовах навчальноігрової діяльності» (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 – Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики
музичного виховання (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН України). Опоненти: Пілецька Л. С., доктор психол.
наук, професор, професор кафедри соціальної психології
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України); Бриль М. М., кандидат
психол. наук, доцент кафедри психології (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства
культури України). (299/2)
Желтова Марина Олексіївна, практичний психолог
Торгового коледжу Запорізького національного університету: «Психолого-педагогічні умови розвитку творчого
потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛЮТИЙ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Шевченко Н. Ф., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та психології освітньої діяльності (Запорізький
національний університет). Опоненти: Чернобровкін В. М.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Лисянська Т. М., кандидат психол.
наук, професор кафедри психології факультету філософії і
суспільствознавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (301/2)
Іванова Майя Дмитрівна, здобувач Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Особливості
прихованої мотивації особистості» (19.00.01 – загальна
психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 784-84-13). Науковий керівник – Родіна Н. В., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Данилюк І. В.,
доктор психол. наук, професор, декан факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Колот С. О., кандидат психол. наук, доцент,
декан гуманітарного факультету (Одеський національний
політехнічний університет). (349/2)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Іванова Анастасія В’ячеславівна, асистент кафедри
політичних теорій Національного університету «Одеська
юридична академія»: «Політична толерантність як імператив процесу забезпечення соціально-політичної стабільності» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада К 41.086.02 у Національному університеті «Одеська
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул.
Піонерська, 2; тел. 719-88-07). Науковий керівник – Кормич Л. І., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
політичних теорій (Національний університет «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Сіленко А. О., доктор
політ. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи (Одеська національна академія зв’язку
імені О. С. Попова МОН України); Польовий М. А., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри політології та
державного управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (79/2)
Назарук Наталія Вікторівна, науковий співробітник
редакційно-видавничої робочої групи з підготовки «Зводу
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пам’яток історії та культури України: Волинська область»:
«Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
76.051.03 у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул.
Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – Ярош О. Б., доктор політ. наук, доцент, завідувач
кафедри політології та державного управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). Опоненти: Ротар Н. Ю., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри політології та державного
управління (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України); Хома Н. М., доктор політ.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної
науки (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (116/2)
Приймак Богдан Іванович, тимчасово не працює:
«Політика Німеччини щодо держав Центральної та Східної
Єврони у період канцлерства Ангели Меркель» (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) 23931-41). Науковий керівник – Крушинський В. Ю., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кудряченко А. І., доктор істор. наук, професор, директор (Інститут
всесвітньої історії НАН України); Гаспарян А. Л., кандидат
політ. наук, третій секретар Другого європейського департаменту МЗС України. (174/2)
Худик Ганна Олександрівна, аспірант кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Стратегії іміджевої політичної комунікації як
механізм антикризової стабілізації транзитивних політичних систем» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 08.051.08 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – Ставченко С. В., кандидат філософ. наук, доцент
кафедри політології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Примуш М. В.,
доктор політ. наук, професор кафедри політології та державного управління (Донецький національний університет
імені Василя Стуса, м. Вінниця); Каращук М. Г., кандидат
політ. наук, доцент кафедри політології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (175/2)
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Шелемба Марта Михайлівна, асистент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Особливості процесу націоналізації партійної системи України:
теоретичний та емпіричний виміри» (23.00.02 – політичні
інститути та процеси). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 239-44-62). Науковий керівник – Остапець Ю. О.,
доктор політ. наук, доцент, декан факультету суспільних
наук (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
Опоненти: Зеленько Г. І., доктор політ. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу теоретичних
та прикладних проблем політології (Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України); Дорош Л. О., кандидат політ. наук, доцент,
доцент кафедри політології та міжнародних відносин
(Національний університет «Львівська політехніка»).
(298/2)
Нагорняк Іван Михайлович, тимчасово не працює:
«Політика сусідства у відносинах ЄС з державами-учасницями ініціативи Східного партнерства» (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 керівник – Дорошко М. С., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародного регіонознавства (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Гнатюк М. М., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри політології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Шородок О. О., кандидат політ. наук, асистент кафедри міжнародних відносин (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (344/2)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Буховець Божена Олегівна, спеціаліст з фізичної реабілітації Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»: «Фізична реабілітація
дітей з дитячим церебральним паралічем з використанням
Бобат-терапії» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ,
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної
метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Альошина А. І., доктор наук
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з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
Седляр Ю. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (Глухівський
національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка). (192/2)
Калінкіна Олександра Денисівна, аспірантка Національного університету фізичного виховання і спорту України: «Фізична реабілітація осіб з вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки» (24.00.03 –
фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України
МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел.
(044) 287-54-52). Науковий керівник – Попадюха Ю. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізичної
терапії та ерготерапії (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Одинець Т. Є.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент
кафедри водних та неолімпійських видів спорту (Львівський державний університет фізичної культури); Звіряка О. М., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент,
завідувач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації
та ерготерапії (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (193/2)
Ра’ад Абдул Хаді Мохаммад Алалван, тимчасово не
працює: «Фізична реабілітація після хірургічного лікування розриву ахіллового сухожилля» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України МОН
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044)
287-54-52). Науковий керівник – Ніканоров О. К., доктор
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Афанасьєв С. М., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту); Дорошенко Е. Ю., доктор наук з
фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного
виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний університет). (194/2)
Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб, тимчасово не
працює: «Фізична реабілітація після артроскопічного
лікування «тріади Турнера» у спортсменів ігрових видів
спорту» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д
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26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул.
Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник –
Ніканоров О. К., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і
здоров’я (Запорізький державний медичний університет);
Корягін В. М., доктор пед. наук, доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичного
виховання (Національний університет «Львівська політехніка»). (195/2)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Федоров Гліб Омелянович, заступник директора з інноваційної роботи та міжнародної співпраці Наукового парка
«Синергія»: «Механізми державного регулювання залучення іноземних інвестицій» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
(61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 73230-42). Науковий керівник – Наконечний В. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, начальник управління транспортної інфраструктури і зв’язку департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації.
Опоненти: Семенченко А. І., доктор наук з держ. управління, професор, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів (Національна академія державного управління
при Президентові України); Колісник М. М., кандидат наук
з держ. управління, доцент, доцент кафедри економічної
кібернетики та управління фінансово-економічною безпекою (Харківський національний університет радіоелектроніки). (110/2)
Хлєбников Артем Андрійович, тимчасово не працює:
«Розвиток системи надання публічних послуг в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д
64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, просп.
Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий керівник – Крюков О. І., доктор наук з держ. управління, професор, провідний науковий співробітник відділу управління у
сфері цивільного захисту навчально-наукового виробничого центру (Національний університет цивільного захисту
України). Опоненти: Степанов В. Ю., доктор наук з держ.
управління, професор, декан факультету управління та
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бізнесу (Харківська державна академія культури Міністерства культури України); Терещенко Д. А., кандидат наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
та публічного адміністрування (Харківський національний
університет будівництва та архітектури). (111/2)
Лукашов Олександр Олександрович, заступник директора департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації: «Механізми державного
регулювання стратегічного розвитку регіону» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 64.858.01
у Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий керівник –
Латинін М. А., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри економічної політики та менеджменту
(Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Миколайчук М. М., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
економічної та фінансової політики (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України);
Івашків Ю. Д., кандидат наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (Таврійський національний університет імені
В. І. Вернадського). (112/2)
Кухарева Ганна Петрівна, заступник директора департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради з правової та організаційної роботи: «Світові тенденції розвитку
концепції публічного управління» (25.00.01 – теорія та
історія державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у
Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 32-30-42). Науковий керівник – Дзюндзюк В. Б., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри політології та філософії (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Бєльська Т. В., доктор наук з держ.
управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Коняєв Є. А., кандидат наук з держ. управління, старший
викладач кафедри суспільних і гуманітарних дисциплін
(Харківський державний університет харчування і торгівлі). (113/2)
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Озаровська Анастасія Вікторівна, старший лаборант
кафедри філософії і політології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Державне управління забезпеченням якості у сфері
вищої освіти» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (61001,
м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42).
Науковий керівник – Солових В. П., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри політології та
філософії (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Шевченко С. О., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ); Мороз В. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри педагогіки і психології (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»). (114/2)
Лагунова Ірина Анатоліївна, старший викладач
кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної
академії управління персоналом: «Публічне управління
ризиками у сферах будівництва та експлуатації споруд
засобами технічного регулювання» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.142.04
у Міжрегіональній академії управління персоналом
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 49095-00). Науковий керівник – Непомнящий О. М., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
публічного адміністрування (Міжрегіональна академія
управління персоналом). Опоненти: Олійник Н. І., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри економічної політики та врядування (Національна
академія державного управління при Президентові
України); Дєгтяр О. А., доктор наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). (226/2)
Лєтнєва Ольга Сергіївна, головний спеціаліст відділу
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації актів цивільного стану управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації департаменту
приватного права Міністерства юстиції України: «Механізми державного управління у сфері реєстрації речових
прав на нерухоме майно» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
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Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Радченко О. В., доктор наук з держ. управління,
професор, науковий співробітника науково-дослідного
відділу (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Крутій О. М., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри політології та філософії (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України); Кіслов Д. В., доктор наук з держ. управління,
заступник директора Інституту журналістики, кіно і телебачення (Київський міжнародний університет). (228/2)
Паянова Ліана Володимирівна, асистент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління, м. Маріуполь: «Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного співробітництва між Україною та ЄС» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті
підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 284-38-94). Науковий керівник – Діденко Н. Г., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування
(Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України Мінсоцполітики України). Опоненти: Парубчак І. О., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України);
Орлова Н. С., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування (Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України). (276/2)
Ліснича Вікторія Миколаївна, президент ГО «Міжнародна дипломатична рада в Україні»: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України
(03038, м. Київ, вул. Привокзальна, 17; тел. (044) 284-3894). Науковий керівник – Войтович Р. В., доктор наук з
держ. управління, професор, ректор (Інститут підготовки
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України). Опоненти: Дмитренко Г. В., доктор наук з
держ. управління, доцент; Паламарчук Т. П., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України). (277/2)
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Сухомлин Віктор Борисович, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України: «Формування та реалізація державної політики у сфері зайнятості населення» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті
підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 284-38-94). Науковий керівник – Ворона П. В., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України). Опоненти: Кравченко М. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри соціальної і гуманітарної політики (Національна
академія державного управління при Президентові України); Шпак О. А., кандидат наук з держ. управління, керівник секретаріату (Чернігівська територіальна організація
Партії «БПП «Солідарність»). (279/2)
Жиденко Надія Анатоліївна, фізична особа-підприємець: «Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади в Україні»
(25.00.01 – теорія та історія державного управління).
Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України
(03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-1451). Науковий керівник – Рачинський А. П., доктор наук
з держ. управління, професор, учений секретар (Національна академія державного управління при Президентові
України). Опоненти: Письменний І. В., доктор наук з держ.
управління, професор, декан факультету публічного
управління та адміністрування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Красняков Є. В., кандидат наук з держ. управління, головний консультант секретаріату (Комітет Верховної Ради
України з питань науки і освіти). (283/2)
Хлапонін Дмитро Юрійович, здобувач Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України: «Механізми державного управління
створенням та функціонуванням кіберфізичних систем»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України
(03038), м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 53614-51). Науковий керівник – Ворона П. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів
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державної служби зайнятості України Мінсоцполітики
України). Опоненти: Семенченко А. І., доктор наук з держ.
управління, директор Інституту вищих керівних кадрів
(Національна академія державного управління при Президентові України); Петрик В. М., кандидат наук з держ.
управління, доцент спеціальної кафедри № 2 (Інститут
спеціального зв’язку та захисту інформації Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (285/2)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Волинець Вікторія Олексіївна, методист вищої категорії факультету зв’язків з громадськістю і журналістики
Київського національного університету культури і мистецтв: «Віртуалізація культури в добу інтернет-технологій» (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: Денисюк Ж. З.,
доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); Макарова М. В., кандидат культурології, доцент кафедри бібліотекознавства та
інформології (Київський університет імені Бориса Грінченка). (348/2)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Александров Павло Миколайович, асистент кафедри
нових медій Львівського національного університету імені Івана Франка: «Медійні інтерпретації сучасних загроз»
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада К
35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51). Науковий керівник – Потятиник Б. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри нових медій (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Огар Е. І., доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри медіакомунікацій (Українська академія друкарства);
Балинський І. О., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент
кафедри журналістики (Український католицький університет). (167/2)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Шкуро Максим Юрійович, асистент кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Проактивне
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управління проектами забезпечення енергоефективності
муніципальної інфраструктури» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 26.056.01 у
Київському національному університеті будівництва і
архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). Науковий керівник – Бушуєв С. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри управління проектами (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).
Опоненти: Саченко А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем
і управління (Тернопільський національний економічний
університет МОН України; Мельниченко О. І., кандидат тех.
наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту
та матеріалознавства (Національний транспортний університет МОН України). (468/2)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Євдокимова Наталія Вячеславівна, викладач фінансово-економічних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу: «Моделі
управління депозитними ресурсами комерційного банку»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий керівник – Ткаченко І. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем і моделювання
в економіці (Хмельницький національний університет).
Опоненти: Гур’янова Л. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Дзюбановська Н. В., кандидат екон. наук, доцент
кафедри прикладної математики (Тернопільський національний економічний університет). (470/2)
Боднар Олена Андріївна, асистент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету: «Формування стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м.
Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Огієнко А. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної
діяльності (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: Павлов О. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки про94

мисловості (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Орел А. М., кандидат екон. наук,
старший викладач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України). (471/2)
Константинова Тетяна Віталіївна, асистент кафедри
управління бізнесом Одеської національної академії харчових технологій: «Удосконалення механізмів стратегічного планування в системі управління діяльністю харчових
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048)
725-32-84). Науковий керівник – Басюркіна Н. Й., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри управління бізнесом (Одеська національна академія харчових технологій).
Опоненти: Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та
міжнародних економічних відносин (Класичний приватний
університет МОН України); Гришина Н. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). (472/2)
Шалений Володимир Анатолійович, старший викладач кафедри управління бізнесом Одеської національної академії харчових технологій: «Управління ризиками
операційної діяльності хлібопекарських підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039,
м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Басюркіна Н. Й., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри управління бізнесом (Одеська національна академія харчових технологій). Опоненти: Замлинський В. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Одеський національний політехнічний
університет (Інститут бізнесу, економіки та інформаційних
технологій МОН України); Крамаренко І. С., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування (Миколаївський міжрегіональний
інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна» МОН України).
(473/2)
Тимошик Михайло Морозенкович, директор ТОВ
«Маркетингові технології ПБС»: «Формування системи управління ризиками промислових підприємств»
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(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль,
вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Фалович В. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри промислового маркетингу (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя).
Опоненти: Грозний І. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ
«Європейський університет»); Миколайчук І. П., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Київський національний торговельно-економічний університет). (476/2)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Осадчий Сергій Юрійович, директор представництва
«Некст дженерейшн геймз ЛТД»: «Правові засади використання та охорони земель трубопровідного транспорту»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Шульга М. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри земельного
та аграрного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Каракаш І. І., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри аграрного, земельного та
екологічного права (Національний університет «Одеська
юридична академія»). (465/2)
Сиротнікова Яна Євгенівна, помічник судді Східного апеляційного господарського суду: «Юридичні фікції
в трудовому праві України» (12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення). 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 – Слюсар А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
трудового права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Клемпарський М. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний інститут
МВС України); Мельник В. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри правового забезпечення господарської діяльності (Харківський національний університет внутрішніх
справ). (466/2)
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Орлова Наталія Геннадіївна, асистент кафедри трудового права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Особливості правового регулювання трудових відносин працівників водного транспорту» (12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення). 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 – Жернаков В. В., кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри трудового
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шумна Л. П., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права (Академія державної
пенітенціарної служби); Кулачок-Тітова Л. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри державно-правових
дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (467/2)
Салій Соломія Любомирівна, аспірант Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими
організаціями» (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 – Ільницький О. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Шевчук О. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права
(Тернопільський національний економічний університет).
(474/2)
Ніколенко Роман Олегович, співробітник Служби безпеки України: «Кримінально-правова протидія зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні
послуги» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у
Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Туляков В. О.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків (Національний
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університет «Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Музика А. А., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України, провідний науковий співробітник
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання
злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС
України); Бусол О. Ю., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри спеціально-правових
дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського МОН України). (481/2)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Ляшуга Ірина Юріївна, викладач кафедри фізичного
виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Науково-організаційні
засади розвитку метрологічного забезпечення в Україні
(1901 р. – початок XXI ст.)» (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. 463-74-70). Науковий
керівник – Тверитникова О. Є., доктор істор. наук, доцент,
професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: ХрамоваБаранова О. Л., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри дизайну (Черкаський державний технологічний
університет); Гурінчук С. В., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням (Державний університет інфраструктури та технологій). (478/2)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Магденко Ганна Казимирівна, молодший науковий
співробітник філії ДП «Український науково-дослідний
інститут медицини транспорту МОЗ України»; лікар акушер-гінеколог КЗ ЦПМСД № 5, м. Миколаїв: «Патогенез
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змін букального епітелію та динаміка СD-антигенів при
міомах матки» (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 –
Савицький І. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
(Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Гудима А. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри медицини катастроф та військової
медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»);
Клименко М. О., доктор мед. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри фізичної та медичної реабілітації, кафедри
медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології,
патофізіології та фармакології (Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили
МОН України). (480/2)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Курандо Олексій Сергійович, старший викладач кафедри правознавства Одеського національного політехнічного університету: «Доктрина Обами у зовнішній політиці
США» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку). Спецрада К 41.086.02 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН
України (65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2; тел. 719-8807). Науковий керівник – Брусиловська О. І., доктор політ.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
Опоненти: Макаренко Є. А., доктор політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних медіа-комунікацій
і комунікативних технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Габер Є. В.,
кандидат політ. наук, заступник директора (Дипломатична
академія імені Геннадія Удовенка МЗС України). (479/2)
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