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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Майструк Едуард Васильович, доцент кафедри 

електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та 
комп’ютерних наук Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича: «Електронні процеси у 
напівмагнітних та радіаційностійких складних халькоге-
нідних напівпровідниках та гетероструктурах на їх осно-
ві» (01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). 
Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
52-52-48). Науковий консультант – Мар’янчук П. Д., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки 
і енергетики (Інститут фізико-технічних та комп’ютерних 
наук Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича). Опоненти: Юхимчук В. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії 
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
НАН України); Товстюк Н. К., доктор фіз.-мат. наук, стар-
ший науковий співробітник, професор кафедри загальної 
фізики (Національний університет «Львівська політехні-
ка»); Федів В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завіду-
вач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет»). (72/3)

Хейфець Олександр Якович, професор кафедри мате-
матичних наук Університету Массачусетсу у Лоуеллі, США: 
«Унітарні системи розсіювання та задачі інтерполяції» 
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 64.175.01 
у Фізико-технічному інституті низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 
47; тел. (057) 340-22-23). Опоненти: Деркач В. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математич-
ного аналізу і диференціальних рівнянь (Донецький націо-
нальний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Дю-
карев Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри вищої математики (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Золотарьов В. О., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий спів-
робітник відділу теорії функцій (Фізико-технічний інсти-
тут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). 
(137/3)

Вишнякова Ганна Марківна, доцент кафедри фунда-
ментальної математики Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Многочлени 
з обмеженнями на розташування коренів і граничні класи 
цілих функцій» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецра-

да Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті низьких тем-
ператур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, 
просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий консуль-
тант – Фаворов С. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри фундаментальної математики (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Золотарьов В. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
теорії функцій (Фізико-технічний інститут низьких темпе-
ратур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Севостьянов Є. О., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри математичного аналізу (Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка МОН 
України); Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). (182/3)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Трипольський Андрій Іккійович, старший науковий 

співробітник відділу каталітичних синтезів на основі 
одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії імені 
Л. В. Писаржевського НАН України: «Фрактальна струк-
тура поверхні каталізатора і кінетика гетерогенно-каталі-
тичних реакцій окиснення та відновлення оксидів вугле-
цю» (02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз). Спецрада Д 
26.190.01 в Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржев-
ського НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. 
(044) 525-11-90). Науковий консультант – Стрижак П. Є., 
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу каталітичних синтезів на осно-
ві одновуглецевих молекул (Інститут фізичної хімії імені 
Л. В. Писаржевського НАН України). Опоненти: Зажига-
лов В. О., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу окислювальних гетероген-
но-каталітичних процесів (Інститут сорбції та проблем ен-
доекології НАН України); Лобанов В. В., доктор хім. наук, 
професор, завідувач відділу квантової хімії та хімічної фі-
зики наносистем (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка 
НАН України); Олексенко Л. П., доктор хім. наук, професор 
кафедри фізичної хімії (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка МОН України). (125/3)

Половкович Святослав Володимирович, старший на-
уковий співробітник кафедри технології біологічно ак-
тивних сполук, фармації та біотехнології у Національному 
університеті «Львівська політехніка»: «Конструювання 
конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хіно-
нів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів» (02.00.03 – органічна 
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хімія). Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий консуль-
тант – Новіков В. П., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри технології біологічно активних сполук, фармації 
та біотехнології (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України). Опоненти: Броварець В. С., док-
тор хім. наук, професор, заступник директора з наукової 
роботи, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних 
гетероциклічних основ (Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Обушак М. Д., 
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органіч-
ної хімії (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України); Харченко О. В., доктор хім. наук, 
професор, завідувач кафедри технології органічних речо-
вин та фармацевтичних препаратів (ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет» МОН Укра-
їни). (307/3)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Новіцький Роман Олександрович, професор, в. о. за-

відувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 
Дніпровського державного аграрно-економічного універ-
ситету МОН України: «Масштаби, спрямованість та на-
слідки інвазій чужорідних видів риб у дніпровські водо-
сховища» (03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 26.213.01 в 
Інституті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий 
консультант – Александров Б. Г., доктор біол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут 
морської біології НАН України). Опоненти: Бузевич І. Ю., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ (Інститут 
рибного господарства НААН України); Козій М. С., доктор 
біол. наук, доцент, завідувач кафедри, в. о. професора 
кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, 
фізіології, патофізіології та фармакології Медичного ін-
ституту (Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили); Жиденко А. О., доктор біол. наук, про-
фесор, професор кафедри біології, завідувач кафедри 
біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка). (66/3)

Антонюк Максим Зиновійович, доцент кафедри біоло-
гії Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія» МОН України: «Інтрогресія як індуктор мінливості 
геному пшениці Triticum aestivum L.» (03.00.15 – генетика). 
Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехноло-
гії та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осипов-
ського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий консультант – 
Терновська Т. К., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біології (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія» МОН України). Опоненти: Кунах В. А., 
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій 
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); 

Стельмах А. Ф., доктор біол. наук, професор, академік 
НААН України, головний науковий співробітник відділу за-
гальної та молекулярної генетики (Селекційно-генетичний 
інститут – Національний центр насіннєзнавства та сорто-
вивчення НААН України); Козерецька І. А., доктор біол. 
наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (ДУ 
«Національний антарктичний науковий центр» МОН Укра-
їни). (302/3)

Хаблак Сергій Григорович, заступник керівника на-
уково-дослідного пункту сільськогосподарського ТОВ 
«Дружба-Нова»: «Генетичний контроль розвитку корене-
вої системи у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.» (03.00.15 – 
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 
консультант – Парій Ф. М. , доктор біол. наук, доцент, за-
відувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
(Уманський національний університет садівництва). Опо-
ненти: Волкова Н. Е., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, заступник начальника відділу молекулярної 
генетики та фітосанітарної експертизи (ТОВ «Котекна 
Україна Лімітед»); Панчук І. І., доктор біол. наук, доцент, 
професор кафедри молекулярної генетики та біотехно-
логії (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Колупаєв Ю. Є., доктор біол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри ботаніки та фізіології рослин 
(Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва). (303/3)

Лушнікова Ірина Василівна, провідний науковий 
співробітник відділу цитології Інституту фізіології імені 
О. О. Богомольця НАН України: «Міжклітинні взаємодії та 
ендогенні механізми нейропротекції у гіпокампі при моде-
люванні ішемічного пошкодження» (03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті фізіо-
логії імені О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, 
вул. Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). На-
уковий консультант – Скибо Г. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
цитології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН 
України). Опоненти: Макарчук М. Ю., доктор біол. наук, 
професор, академік AH BШ України, завідувач кафедри 
фізіології людини і тварин (ННЦ «Інститут біології та ме-
дицини» Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка); Борисова Т. О., доктор біол. наук, про-
фесор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України); Квітницька-Рижова Т. Ю., 
доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії мор-
фології та цитології (ДУ «Інститут геронтології імені 
Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України). (311/3)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Пушкарьов Олександр Васильович, провідний на-

уковий співробітник відділу екогеології та термодинаміки 
геосфер ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища 
НАН України»: «Геохімія тритію в природно-техноген-
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них біогеосистемах» (04.00.02 – геохімія). Спецрада Д 
26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення 
імені М. П. Семененка НАН України (03680, м. Київ-142, 
просп. Академіка Палладіна, 34; тел. 424-12-70). Науковий 
консультант – Долін В. В., доктор геол. наук, професор, 
заступник директора з наукових питань, головний науко-
вий співробітник відділу екогеології та термодинаміки гео-
сфер (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища 
НАН України»). Опоненти: Кураєва І. В., доктор геол. наук, 
професор, завідувач відділу геохімії техногенних металів і 
аналітичної хімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення імені М. П. Семененка НАН України); Шнюков С. Є., 
доктор геол. наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії (ННІ «Інститут геології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України); Хрущов Д. П., доктор геол.-мін. наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу інженерної геології 
(Інститут геологічних наук НАН України). (451/3)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Комар Вячеслав Олександрович, доцент кафедри елек-

тричних станцій та систем Вінницького національного тех-
нічного університету: «Оцінювання якості функціонування 
електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії» 
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада 
Д 35.052.02 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-26-01). Науковий консультант – Леж-
нюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
електричних станцій та систем (Вінницький національний 
технічний університет). Опоненти: Варецький Ю. О., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри електроенер-
гетики та систем управління (Національний університет 
«Львівська політехніка»); Кузнєцов М. П., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з 
наукової роботи (Інститут відновлюваної енергетики НАН 
України); Попов В. А., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри електропостачання (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (31/3)

Сліденко Віктор Михайлович, доцент кафедри елек-
тромеханічного обладнання енергоємних виробництв На-
ціонального технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України: «Розвиток наукових основ стабілізації ударно-
хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих ма-
шин» (05.05.06 – гірничі машини). Спецрада Д 08.188.01 
в Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова 
НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 
2-а; тел. (0562) 46-01-51). Науковий консультант – Шев-
чук С. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни). Опоненти: Надутий В. П., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мі-

неральної сировини (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України); Виноградов Б. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри обладнання хімічних 
виробництв (ДВНЗ «Український державний хіміко-тех-
нологічний університет» МОН України); Кириченко Є. О., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри гірничої 
механіки (Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» МОН України). (108/3)

Данченко Юлія Михайлівна, професор, завідувач ка-
федри загальної хімії Харківського національного універ-
ситету будівництва та архітектури: «Фізико-хімічні основи 
створення багатофункціональних композиційних епокси-
полімерних будівельних матеріалів» (05.23.05 – будівельні 
матеріали та вироби). Спецрада Д 64.056.04 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітекту-
ри МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
(057) 700-02-50). Опоненти: Шинкевич О. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри процесів та апаратів 
у технології будівельних матеріалів (Одеська державна 
академія будівництва та архітектури); Солодкий С. Й., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобіль-
них доріг та мостів (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Трикоз Л. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та 
споруд (Український державний університет залізничного 
транспорту). (147/3)

Дуднік Андрій Сергійович, доцент кафедри мере-
жевих та інтернет-технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Наукові основи 
комп’ютеризованих сенсорних систем вимірювання меха-
нічних величин» (05.11.01 – прилади та методи вимірю-
вання механічних величин). Спецрада Д 26.002.07 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 236-79-
89). Науковий консультант – Квасніков В. П., доктор тех. 
наук, професор, заслужений метролог України, завідувач 
кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій (Інститут інформаційно-діагностичних систем 
Національного авіаційного університету МОН України). 
Опоненти: Коломієць Л. В., доктор тех. наук, професор, за-
служений працівник сфери послуг України, ректор (Одесь-
ка державна академія технічного регулювання та якості 
МОН України); Подчашинський Ю. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри метрології та інформацій-
но-вимірювальної техніки (Житомирський державний 
технологічний університет МОН України); Корсун В. І., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології та 
інформаційно-вимірювальних технологій (Національний 
технічний університет «Дніпровська політехніка»). (179/3)

Проценко Владислав Олександрович, докторант кафе-
дри технічної механіки та динаміки машин Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Розроблення ме-
тодології проектування муфт з канатними елементами» 



5

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '19

(05.02.02 – машинознавство). Спецрада Д 35.052.06 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-
23-98). Науковий консультант – Малащенко В. О., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри технічної механіки 
та динаміки машин (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Луців І. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри конструювання верстатів, інстру-
ментів та машин (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя); Семенюк В. Ф., доктор тех. 
наук, професор, директор Українсько-німецького ННІ, про-
фесор кафедри підйомно-транспортного та робототехніч-
ного обладнання (Одеський національний політехнічний 
університет); Струтинський В. Б., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри конструювання верстатів і машин 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (213/3)

Шульга Оксана Сергіївна, доцент кафедри експертизи 
харчових продуктів Національного університету харчо-
вих технологій: «Наукове обґрунтування та розроблення 
технології біодеградабельного їстівного покриття для 
кондитерських і хлібобулочних виробів» (05.18.16 – тех-
нологія харчової продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Націо-
нальному університеті харчових технологій МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. 287-96-92). 
Опоненти: Перцевий Ф. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри технології харчування (Сумський націо-
нальний аграрний університет); Капліна Т. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторан-
ної та курортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»); Сирохман І. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, 
технологій і управління якості харчових продуктів (Львів-
ський торговельно-економічний університет). (221/3)

Фомін Олександр Олексійович, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління Одеського націо-
нального політехнічного університету МОН України: «Ін-
формаційна технологія вторинної спектрально-статистич-
ної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах 
технічної діагностики» (05.13.06 – інформаційні техно-
логії). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному 
політехнічному університеті МОН України (65044, м. Оде-
са, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий 
консультант – Павленко В. Д., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри комп’ютеризованих систем управління 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України). Опоненти: Лєнков С. В., доктор тех. наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, головний на-
уковий співробітник науково-дослідного центру Військо-
вого інституту (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Поворознюк А. І., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної 
техніки та програмування (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН Украї-

ни); Субботін С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри програмних засобів (Запорізький національний 
технічний університет МОН України). (223/3)

Борсук Сергій Павлович, консультант з інформацій-
них технологій ТОВ «Трафікс ПРО», м. Київ: «Ергоно-
мічні основи проактивної кваліметрії закономірностей 
прояву людського чинника в аеронавігаційних системах» 
(05.01.04 – ергономіка). Спецрада Д 64.089.03 у Харків-
ському національному університеті міського господарства 
імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-32-61). Науковий 
консультант – Рева О. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри організації авіаційних робіт і послуг 
(Національний авіаційний університет МОН України). Опо-
ненти: Буров О. Ю., доктор тех. наук, провідний науковий 
співробітник (Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України); Гюлєв Н. У., доктор тех. наук, 
доцент, доцент кафедри транспортних систем і логістики 
(Харківський національний університет міського господар-
ства імені О. М. Бекетова МОН України); Пузир В. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри експлуатації та ре-
монту рухомого складу (Український державний універси-
тет залізничного транспорту МОН України). (274/3)

Штефан Вікторія Володимирівна, завідувач аспірантури 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут»: «Електрохімічні процеси в технології 
функціональних молібден- та вольфрамвмісних покриттів» 
(05.17.03 – технічна електрохімія). Спецрада Д 64.050.03 у 
Національному технічному університеті «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант – 
Тульський Г. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри технічної електрохімії (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Не-
федов В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технології електрохімічних виробництв та електротехніки 
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний уні-
верситет»); Кунтий О. І., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри хімії і технології неорганічних речовин (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»); Ларін В. І., 
доктор хім. наук, професор, директор НДІ хімії (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). (305/3)

Кошман Сергій Олександрович, доцент кафедри без-
пеки інформаційних систем і технологій Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна МОН України: 
«Методи та засоби оперативного контролю та діагностики 
даних компонентів комп’ютерної системи у залишкових 
класах» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада Д 64.051.29 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-50-19). Науковий 
консультант – Краснобаєв В. А., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри електроніки та управляючих сис-
тем (Харківський національний університет імені В. Н. Ка-



6

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»,БЕРЕЗЕНЬ '19

разіна МОН України). Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри автоматизації проек-
тування обчислювальної техніки (Харківський національ-
ний університет радіоелектроніки МОН України); Можа-
єв О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
інформаційних технологій факультету № 4 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ МВС України); 
Кучук Г. А., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри обчислювальної техніки та програмування (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут» МОН України). (349/3)

Кровяков Сергій Олексійович, начальник НДЧ Одеської 
державної академії будівництва та архітектури: «Експери-
ментально-теоретичні основи підвищення довговічності 
легких бетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд» 
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 
41.085.01 в Одеській державній академії будівництва та 
архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсо-
на, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий консультант – Мішу-
тін А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
автомобільних доріг та аеродромів (Одеська державна 
академія будівництва та архітектури). Опоненти: Двор-
кін Л. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технології будівельних виробів і матеріалознавства (На-
ціональний університет водного господарства та при-
родокористування); Сердюк В. Р., професор, професор 
кафедри будівництва, міського господарства та архітек-
тури (Вінницький національний технічний університет); 
Шейніч Л. О., професор, завідувач відділу технології ви-
готовлення залізобетонних конструкцій (ДП «Державний 
НДІ будівельних конструкцій»). (390/3)

Одарченко Роман Сергійович, доцент кафедри телеко-
мунікаційних систем Національного авіаційного універси-
тету: «Методологія підвищення ефективності функціону-
вання стільникових мереж зв’язку» (05.12.02 – телекому-
нікаційні системи та мережі). Спецрада Д 26.062.19 у На-
ціональному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-
71-25). Науковий консультант – Мачалін І. О., доктор тех. 
наук, професор, директор ННІ аеронавігації, електроніки 
та телекомунікацій (Національний авіаційний університет). 
Опоненти: Толюпа С. В., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Отрох С. І., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
мобільних та відеоінформаційних технологій (Державний 
університет телекомунікацій); Бараннік В. В., доктор тех. 
наук, професор, начальник кафедри бойового застосуван-
ня та експлуатації АСУ (Харківський національний універ-
ситет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). (391/3)

Чопоров Сергій Вікторович, доцент кафедри програм-
ної інженерії Запорізького національного університету: 
«Математичне моделювання та аналіз форм об’єктів у 
САПР машинобудування» (05.13.12 – системи автоматиза-

ції проектувальних робіт). Спецрада Д 64.052.02 у Харків-
ському національному університеті радіоелектроніки МОН 
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-
10-16). Науковий консультант – Гоменюк С. І., доктор тех. 
наук, професор, декан математичного факультету (За-
порізький національний університет). Опоненти: Нефьо-
дов Л. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Харківський національний автомобільно-дорожній уні-
верситет МОН України); Максименко-Шейко К. В., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, вчений секре-
тар (Інститут проблем машинобудування імені А. М. Під-
горного НАН України); Соколовський Я. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій 
(Національний лісотехнічний університет України МОН 
України). (536/3)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Хареба Олена Василівна, старший науковий співро-

бітник лабораторії селекції дворічних і малопоширених 
культур Інституту овочівництва і баштанництва: «Наукове 
обґрунтування підвищення продуктивності і якості мало-
поширених овочевих рослин у Лісостепу і Поліссі України» 
(06.01.06 – овочівництво). Спецрада Д 65.357.01 в Інсти-
туті овочівництва і баштанництва НААН України (62487, 
Харківська обл., сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1; тел. 
(057) 748-91-91). Науковий консультант – Горова Т. К., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, го-
ловний науковий співробітник лабораторії селекції дво-
річних і малопоширених культур (Інститут овочівництва і 
баштанництва). Опоненти: Овчарук В. І., доктор с.-г. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, про-
фесор кафедри садівництва і виноградарства (Поділь-
ський державний аграрно-технічний університет МОН 
України); Яровий Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завіду-
вач кафедри плодоовочівництва і зберігання (Харківський 
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва 
МОН України); Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент, 
доцент кафедри садово-паркового господарства, садівни-
цтва та виноградарства (Вінницький національний аграр-
ний університет МОН України). (553/3)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Берест Ігор Романович, доцент кафедри інформацій-

ної, бібліотечної та книжкової справи Української акаде-
мії друкарства: «Профспілковий рух у Східній Галичині в 
1817 – 1918 роках» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 20.051.05 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (03422) 
3-15-74). Науковий консультант – Кондратюк К. К., док-
тор істор. наук, професор, професор кафедри новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Андрусишин Б. І., доктор істор. наук, професор, декан фа-
культету політології та права (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Литвин М. Р., доктор 
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істор. наук, професор, завідувач Центру досліджень укра-
їнсько-польських відносин (Інститут українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАН України); Райківський І. Я., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії України і 
методики викладання історії (ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника»). (48/3)

Філас Віктор Миколайович, доцент кафедри дизайну 
факультету мистецтв та дизайну КЗВО «Хортицька на-
ціональна реабілітаційна академія» Запорізької облради: 
«Живопис та графіка як джерело з історії Південної Укра-
їни останньої чверті XVIII – середини XIX ст.» (07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни). Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевсько-
го НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4; тел. (044) 279-08-63). Науковий консультант – Міль-
чев В. І., доктор істор. наук, професор, декан історичного 
факультету (Запорізький національний університет МОН 
України). Опоненти: Андрєєв В. М., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри історії України (Київський 
університет імені Бориса Грінченка); Вирський Д. С., док-
тор істор. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу української історіографії 
(Інститут історії України НАН України); Капраль М. М., док-
тор істор. наук, професор, керівник (Львівське відділення 
Інституту української археографії та джерелознавства іме-
ні М. С. Грушевського НАН України). (394/3)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Войцещук Андрій Дмитрович, директор департамен-

ту організації митного контролю та оформлення ДФС 
України: «Ризикоорієнтована парадигма збалансування 
митного простору України в глобальному середовищі» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економіч-
ні 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 консультант – Крисоватий А. І., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри податків та фіскаль-
ної політики, ректор (Тернопільський національний еконо-
мічний університет). Опоненти: Мокій А. І., доктор екон. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіо-
нальних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»); 
Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет МОН 
України); Журба І. Є., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри міжнародних відносин та туризму (Хмель-
ницький національний університет МОН України). (23/3)

Гриджук Дмитро Миколайович, доцент кафедри бан-
ківської справи ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»: «Ефективність 
банківської діяльності в умовах посткризової трансфор-
мації глобальної економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН  України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 455-69-07). Науковий консультант – Мороз А. М., 
доктор екон. наук, професор, пенсіонер. Опоненти: 
Довгань Ж. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри банківського менеджменту та обліку (Тернопіль-
ський національний економічний університет МОН Украї-
ни); Кузнецова Л. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри банківської справи (Одеський національний 
економічний університет МОН України); Науменкова С. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (26/3)

Герасимович Інна Анатоліївна, доцент кафедри бух-
галтерського обліку ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Обліково- 
аналітичне забезпечення управління підприємством» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за вида-
ми економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий консуль-
тант – Кузьмінський Ю. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Гуцайлюк З. В., док-
тор екон. наук, професор, пенсіонер; Дерій В. А., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку у вироб-
ничій сфері (Тернопільський національний економічний 
університет МОН України); Сопко В. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри обліку та оподаткування 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет МОН України). (34/3)

Тимошенко Андрій Олександрович., доцент кафедри 
фінансів, обліку та оподаткування ПВНЗ «Європейський 
університет» МОН України: «Фіскальна політика України в 
умовах євроінтеграції» (08.00.08 – гроші, фінанси і кре-
дит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський уні-
верситет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий консуль-
тант – Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування (ПВНЗ 
«Європейський університет» МОН України). Опоненти: 
Андрущенко В. Л., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри податкової політики (Національний універси-
тет державної фіскальної служби України ДФС України); 
Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни); Чуркіна І. Є., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
МОН України). (81/3)
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Познанська Інна Володимирівна, старший науковий 
співробітник відділу макроекономіки та державного 
управління Причорноморського НДІ економіки та інно-
вацій: «Стратегія розвитку морської транспортної галузі 
України в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологіч-
ному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консуль-
тант – Ткаленко Н. В., доктор екон. наук, професор, ди-
ректор ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі 
(Чернігівський національний технологічний університет 
МОН України). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор екон. 
наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України); Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри глобальної економіки (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Манойленко О. В., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ економіки, менедж-
менту і міжнародного бізнесу (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (94/3)

Коваленко Андрій Олексійович, учений секретар ДУ 
«Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку НАН України»: «Стратегічне планування сталого 
розвитку України: природоресурсний та екомодерніза-
ційний вимір» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 
26.256.01 у ДУ «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України» (01032, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 60; тел. 486-91-27). Опоненти: Бороді-
на О. М., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграр-
них перетворень (ДУ «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України»); Олійник Я. Б., доктор екон. наук, 
професор, академік НАПН України, декан географічного 
факультету (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка МОН України); Степанов В. М., доктор екон. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
економіко-екологічних проблем Приморських регіонів 
(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України). (244/3)

Бабич Микола Миколайович, докторант Миколаїв-
ського національного аграрного університету: «Продо-
вольча безпека України: теорія, методологія, практика» 
(08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством). Спецрада Д 38.806.01 у Миколаївському 
національному аграрному університеті МОН України 
(54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 
34-10-82). Науковий консультант – Єрмаков О. Ю., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки 
праці та соціального розвитку (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН Украї-
ни). Опоненти: Яценко В. М., доктор екон. наук, профе-

сор, професор кафедри туризму і готельно-ресторанної 
справи (Черкаський національний університет імені Бог-
дана Хмельницького МОН України); Яценко О. М., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародної тор-
гівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни); Чирва О. Г., доктор екон. наук, професор, директор 
ННІ економіки та бізнес-освіти (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини МОН Укра-
їни). (255/3)

Лункіна Тетяна Іванівна, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Миколаївського на-
ціонального аграрного університету: «Формування со-
ціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору 
економіки України» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 38.806.01 у Миколаївському національному 
аграрному університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, 
вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий 
консультант – Сіренко Н. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страху-
вання (Миколаївський національний аграрний університет 
МОН України). Опоненти: Гудзинський О. Д., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту імені 
професора Й. С. Завадського (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Ткаченко Н. В., доктор екон. наук, професор, заступник 
директора з навчальної роботи Інституту післядипломної 
освіти (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Чирва О. Г., доктор екон. наук, 
професор, директор ННІ економіки та бізнес-освіти (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла Ти-
чини МОН України). (257/3)

Надвиничний Сергій Анатолійович, начальник навчаль-
но-методичного відділу Тернопільського національного 
економічного університету: «Економічний розвиток аграр-
ної сфери України» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д 38.806.01 у 
Миколаївському національному аграрному університеті 
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 
9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Єрма-
ков О. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки праці та соціального розвитку (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування Укра-
їни МОН України). Опоненти: Пугачов М. І., доктор екон. 
наук, професор, заступник директора з наукової роботи 
(ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Нові-
кова Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри публічного управління та адміністрування (Київський 
національний торговельно-економічний університет МОН 
України); Красноруцький О. О., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу 
та менеджменту (Харківський національний технічний уні-
верситет сільського господарства імені Петра Василенка 
МОН України). (261/3)
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Дейнега Інна Олександрівна, доцент кафедри менедж-
менту Рівненського державного гуманітарного універси-
тету: «Формування комплексу маркетингових комуніка-
цій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика» 
(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 консультант – Крикав-
ський Є. В., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу і логістики (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Гарафо-
нова О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); 
Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва 
(Хмельницький національний університет МОН України); 
Окландер М. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (Одеський національний політехніч-
ний університет МОН України). (289/3)

Маслак Олександр Олександрович, докторант кафе-
дри менеджменту і міжнародного підприємництва Націо-
нального університету «Львівська політехніка»: «Форму-
вання та розвиток систем кластеризації національної еко-
номіки» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 35.052.03 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). На-
уковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, 
професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Войнаренко М. П., доктор екон. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, перший проректор, проректор 
з науково-педагогічної та наукової роботи (Хмельницький 
національний університет МОН України); Мельник М. І., 
доктор екон. наук, професор, завідувач сектору просто-
рового розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України»); Носов О. Ю., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри права, соціально-
гуманітарної та загальноекономічної підготовки (Хмель-
ницький кооперативний торговельно-економічний інсти-
тут МОН України). (368/3)

Овчарук Вадим Володимирович, директор Хмельниць-
кого політехнічного коледжу Національного університе-
ту «Львівська політехніка»: «Системи адміністрування в 
управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій-
них процесів» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-22-10). Науковий консультант – Кузь-
мін О. Є., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
економіки і менеджменту (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Батчен-

ко Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу (Київський національний 
університет культури і мистецтв Мінкультури України); 
Балан О. С., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України); Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, декан 
факультету економіки та управління (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки МОН Украї-
ни). (369/3)

Мельник Ірина Миколаївна, доцент кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Львівського торговель-
но-економічного університету: «Теоретико-методологічні 
та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації 
сфери товарного обігу» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 
у Львівському торговельно-економічному університеті 
Центральної спілки споживчих товариств України (79005, 
м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). 
Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 
та аудиту (Чернігівський національний технологічний уні-
верситет МОН України); Маркіна І. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавська 
державна аграрна академія МОН України); Мельник М. І., 
доктор екон. наук, професор, завідувач сектору просто-
рового розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України»). (372/3)

Біловодська Олена Анатоліївна, доцент кафедри мар-
кетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського 
державного університету: «Методологічні засади марке-
тингової політики розподілу інноваційної продукції про-
мислових підприємств» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 47.104.03 у Національному університеті вод-
ного господарства та природокористування МОН України 
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). 
Науковий керівник – Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу та управління 
інноваційною діяльністю (Сумський державний універси-
тет). Опоненти: Ковальчук С. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного під-
приємництва (Хмельницький національний університет); 
Крикавський Є. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу і логістики (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»); Перерва П. Г., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту іннова-
ційного підприємництва та міжнародних економічних від-
носин (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). (373/3)

Попело Ольга Володимирівна, доцент кафедри ме-
неджменту та державної служби Чернігівського націо-
нального технологічного університету МОН України: 
«Особливості модернізації продуктивних сил в умовах 
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переформатування владних повноважень» (08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). 
Спецрада Д 79.051.01 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Опоненти: 
Бистряков І. К., доктор екон. наук, професор, заступник 
директора (ДУ «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку» НАН України); Худолей В. Ю., доктор 
екон. наук, професор, ректор (ПВНЗ «Міжнародний на-
уково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»); 
Тульчинська С. О., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри економіки і підприємництва (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (375/3)

Гайдай Оксана Василівна, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Уманського національ-
ного університету садівництва: «Стратегія забезпечення 
конкурентоспроможності аграрного сектору України» 
(08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському на-
ціональному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-
03). Науковий консультант – Дерій Ж. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та при-
кладної економіки (Чернігівський національний техноло-
гічний університет МОН України). Опоненти: Залізко В. Д., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еко-
номіки підприємства (Університет державної фіскальної 
служби України ДФС України); Захарін С. В., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, директор (ГО «НДІ 
економічного розвитку»); Коваль В. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри прикладної економіки (Одесь-
кий торговельно-економічний інститут Київського націо-
нального торговельно-економічного університету МОН 
України). (402/3)

Корнівська Валерія Олегівна, докторант відділу еко-
номічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»: «Трансформації інститутів фінансового 
посередництва в умовах становлення інформаційно-мере-
жевої економіки» (08.00.01 – економічна теорія та історія 
економічної думки). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, 
вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий 
консультант – Гриценко А. А., доктор екон. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, заступник директора 
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). 
Опоненти: Єщенко П. С., доктор екон. наук, професор, на-
уковий консультант відділу економічної соціології (Інсти-
тут соціології НАН України); Липов В. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри міжнародної економіки та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Харків-
ський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця); Нечипорук Л. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економічної теорії (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). (422/3)

Якімцов Віктор Вікторович, доцент кафедри економіки 
підприємства Національного лісотехнічного університету 
України: «Теоретико-методологічні засади синергетичної 
ефективності функціонування складних соціо-еколого-
економічних систем» (08.00.06 – економіка природо-
користування та охорони навколишнього середовища). 
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). Опоненти: Гринів Л. С., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки України (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка); Ступень М. Г., 
доктор екон. наук, професор, декан землевпорядного фа-
культету (Львівський національний аграрний університет); 
Хвесик М. А., доктор екон. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут економіки природокористування та сталого роз-
витку НАН України»). (433/3)

Ступень Роман Михайлович, доцент кафедри 
землеустрою Львівського національного аграрного уні-
верситету: «Еколого-економічні засади розвитку ринку 
земель сільськогосподарського призначення в Україні» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охоро-
ни навколишнього середовища). Спецрада Д 36.814.02 у 
Львівському національному аграрному університеті МОН 
України (80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Ве-
ликого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий консультант – 
Черевко Г. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки (Львівський національний аграрний 
університет). Опоненти: Рогач С. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки підприємства 
імені професора І. Н. Романенка (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України); Шво-
рак А. М., доктор екон. наук, завідувач кафедри обліку і 
аудиту (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки); Щурик М. В., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (437/3)

Рязанова Наталя Олексіївна, завідувач кафедри фі-
нансів, обліку та банківської справи ДЗ «Луганський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка» МОН 
України, м. Старобільськ: «Стратегічні орієнтири роз-
витку альтернативної енергетики в національній економіці 
України» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий консультант – Шкрабак І. В., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри менеджменту (Донбаська дер-
жавна машинобудівна академія МОН України). Опоненти: 
Мельникова М. В., доктор екон. наук, старший науковий 
співробітник, доцент, провідний науковий співробітник 
відділу економіко-правових проблем містознавства (Ін-
ститут економіко-правових досліджень НАН України); 
Верхоглядова Н. І., доктор екон. наук, професор, прорек-
тор з науково-педагогічної та навчальної роботи (ДВНЗ 
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«Придніпровська державна академія будівництва та ар-
хітектури»); Трохимець О. І., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри національної економіки, маркетингу та 
міжнародних економічних відносин (Класичний приватний 
університет). (505/3)

Жиленко Катерина Миколаївна, доцент кафедри ме-
неджменту та туристичного бізнесу Дніпровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара: «Глобальна па-
радигма транснаціоналізації бізнес-діяльності» (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 – Мешко Н. П., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 
туристичного бізнесу (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Пан-
ченко Є. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України); Вергун В. А., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародного бізнесу (Інститут між-
народних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України); Лютак О. М., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин (Луцький національний технічний 
університет МОН України). (506/3)

Фесенко Валерія Валеріївна, доцент кафедри облі-
ку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної 
справи та фінансів: «Методологія аудиту та аналізу зо-
внішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у 
Тернопільському національному економічному універ-
ситеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 
11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий консультант – Вакуль-
чик О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування (Університет 
митної справи та фінансів). Опоненти: Петрик О. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана» МОН України); Скаско О. І., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри обліку та аналізу 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Шалімова Н. С., доктор екон. наук, професор, 
декан факультету обліку та фінансів (Центральноукраїн-
ський національний технічний університет МОН України, 
м. Кропивницький). (507/3)

Кундєєва Галина Олексіївна, доцент кафедри еконо-
мічної теорії Національного університету харчових техно-
логій: «Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-
економічною моделлю суспільного розвитку» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоре-

сурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). На-
уковий консультант – Мостенська Т. Л., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри виробничого та інвестицій-
ного менеджменту (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України). Опоненти: Пугачов М. І., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, заступник директора (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Шебаніна О. В., доктор екон. 
наук, професор, декан факультету менеджменту (Микола-
ївський національний аграрний університет); Яценко В. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри туризму 
і готельно-ресторанної справи (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького). (524/3)

Шушпанов Дмитро Георгійович, доцент кафедри управ-
ління персоналом і регіональної економіки Тернопільсько-
го національного економічного університету МОН України: 
«Соціально-економічні детермінанти нерівності у здоров’ї 
населення» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соці-
альна економіка і політика). Спецрада Д 26.247.01 в Інсти-
туті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; 
тел. (044) 486-62-37). Науковий консультант – Лібано-
ва Е. М., доктор екон. наук, професор, академік НАН Украї-
ни, директор (Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України). Опоненти: Грішнова О. А., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економі-
ки підприємства (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Лопушняк Г. С., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри управління персоналом та еко-
номіки праці (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»); Шевчук Л. Т., доктор 
екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Львів-
ський університет бізнесу і права). (580/3)

Панченко Володимир Анатолійович, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукра-
їнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка: «Менеджмент системи кадрової 
безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень» 
(21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської 
діяльності). Спецрада Д 35.725.04 у Львівському держав-
ному університеті внутрішніх справ МВС України (79007, 
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). На-
уковий консультант – Кавун С. В., доктор екон. наук, про-
фесор, ректор (ПВНЗ «Харківський технологічний універ-
ситет «ШАГ»). Опоненти: Мігус І. П., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри управління фінансово-еко-
номічною безпекою (ВНЗ «Університет економіки і права 
«КРОК»); Момот Т. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку 
і аудиту (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова); Штангрет А. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансово-
економічної безпеки, обліку і оподаткування (Українська 
академія друкарства). (582/3)
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Жученко Андрій Михайлович, заступник директо-
ра ДП «Каталіз і екологія» Інституту фізичної хімії імені 
Л. В. Писаржевського НАН України: «Концептуальні засади 
сталого розвитку регіонів України в умовах глобалізації» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 52.051.06 у Таврійському національ-
ному університеті імені В. І. Вернадського МОН України 
(01135, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33; тел. (044) 529-05-16). 
Науковий консультант – Бухаріна Л. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри підприємництва, менедж-
менту організацій та логістики (Запорізький національний 
університет МОН України). Опоненти: Бондаренко В. М., 
доктор екон. наук, професор, декан обліково-фінансово-
го факультету, професор кафедри маркетингу та реклами 
(Вінницький торговельно-економічний інститут Київсько-
го національного торговельно-економічного університету 
МОН України); Кришталь Т. М., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри управління у сфері цивільного захисту 
(Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чор-
нобиля Національного університету цивільного захисту 
України); Чечетова Н. Ф., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміні-
стрування та регіонального розвитку (Харківський націо-
нальний університет міського господарства імені О. М. Бе-
кетова МОН України). (584/3)

Панасюк Валентина Миколаївна, декан факультету об-
ліку і аудиту Тернопільського національного економічного 
університету: «Соціальна інфраструктура регіонів України: 
сучасний інструментарій інформаційного забезпечення» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 52.051.06 у Таврійському національ-
ному університеті імені В. І. Вернадського МОН України 
(01135, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33; тел. (044) 529-05-16). 
Науковий консультант – Бухаріна Л. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри підприємництва, менедж-
менту організацій та логістики (Запорізький національний 
університет МОН України). Опоненти: Карлова О. А., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту (Українська інженерно-педагогічна академія МОН 
України); Коляденко С. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики (Вінницький 
національний аграрний університет МОН України); Проску-
ра В. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та управління економічними процесами (Му-
качівський державний університет МОН України). (590/3)

Подлужна Наталія Олександрівна, доцент кафедри 
менеджменту і державного управління ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ: «Формування економіки знань в системі комп-
лексного розвитку регіонів України» (08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 
73.052.02 у Черкаському державному технологічно-
му університеті МОН України (18000, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий консуль-
тант – Захарова О. В., доктор екон. наук, професор, про-

фесор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування 
(Черкаський державний технологічний університет МОН 
України). Опоненти: Шпильова В. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку 
і аудиту (Черкаська філія ПВНЗ «Європейський універси-
тет» МОН України); Кудріна О. Ю., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністру-
вання (Сумський державний педагогічний університет іме-
ні А. С. Макаренка МОН України); Макаренко М. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
та підприємництва на морському транспорті (Азовський 
морський інститут Національного університету «Одеська 
морська академія» МОН України). (613/3)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Дахній Андрій Йосипович, доцент кафедри історії фі-

лософії Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Динаміка людського існування у мислен-
ні М. Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний та філо-
софсько-технічний дискурси» (09.00.05 – історія філосо-
фії). Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). На-
уковий консультант – Богачов А. Л., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри теоретичної і практичної 
філософії (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Аляєв Г. Є., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії і соціаль-
но-політичних дисциплін (Полтавський національний тех-
нічний університет імені Юрія Кондратюка); Держко І. З., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри фі-
лософії та економіки (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка); Петрушов В. М., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціоло-
гії (Український державний університет залізничного тран-
спорту). (102/3)

Коробкіна Тетяна Володимирівна, професор кафедри 
філософії Харківського національного університету радіо-
електроніки МОН України: «Інтегральний поворот у філо-
софії: антропологічний вимір» (09.00.04 – філософська 
антропологія, філософія культури). 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 консуль-
тант – Култаєва М. Д., доктор філософ. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри 
філософії (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Сошніков А. О., доктор філософ. наук, доцент кафедри 
музеєзнавства та пам’яткознавства (Харківська держав-
на академія культури МОН України); Худенко А. В., док-
тор філософ. наук, доцент, професор кафедри соціології 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Чміль Г. П., доктор філософ. наук, доцент, завідувач відді-
лу світової культури (Інститут культурології НАМ України). 
(103/3)
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Хромець Віталій Леонідович, доцент кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічно-
го університету імені М. П. Драгоманова: «Богословська 
освіта як феномен релігійного та світського освітнього 
простору України» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада 
Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий консультант – 
Бондаренко В. Д., доктор філософ. наук, професор, за-
відувач кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Филипович Л. О., доктор філософ. наук, про-
фесор, завідувач відділу філософії та історії релігії Відді-
лення релігієзнавства (Інститут філософії імені Г. С. Ско-
вороди НАН України); Панков Г. Д., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри культурології (Харківська 
державна академія культури); Трофимлюк О. М., доктор 
наук з богослов’я, ректор (Київська православна бого-
словська академія). (558/3)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Левчук Тереза Петрівна, доцент кафедри теорії літе-

ратури та зарубіжної літератури Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки: «Критерії 
художності літератури: дихотомія змісту і форми в кон-
текстах епох» (10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – 
українська література). Спецрада Д 26.001.15 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Моклиця М. В., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії 
літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: 
Бернадська Н. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри історії української літератури, теорії літератури 
та літературної творчості (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); Наза-
рець В. М., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри української мови та літератури (Міжнародний еко-
номіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука); Хороб С. І., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри української літератури (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника). 
(4/3)

Жиленко Ірина Рудольфівна, доцент кафедри журна-
лістики та філології Сумського державного університету: 
«Мала проза української й російської літературної емігра-
ції 1919 – 1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-сти-
льова типологія» (10.01.05 – порівняльне літературознав-
ство). Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий консультант – Кеба О. В., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри германських мов та зарубіжної 
літератури (Кам’янець-Подільський національний універ-
ситет імені Івана Огієнка). Опоненти: Бігун О. А., доктор 

філол. наук, доцент, завідувач кафедри французької фі-
лології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Зарва В. А., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри української та зарубіжної 
літератури і порівняльного літературознавства (Бердян-
ський державний педагогічний університет); Клочек Г. Д., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри укра-
їнської та зарубіжної літератури (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). (92/3)

Білик Наталія Леонідівна, доцент кафедри слов’янської 
філології Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Стратегії компара-
тивістики в сербському романі порубіжжя ХХ – ХХІ сторіч» 
(10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада Д 
26.001.15 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консуль-
тант – Сиваченко Г. М., доктор філол. наук, професор, 
завідувач сектору компаративістики (Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти: Зарва В. А., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри укра-
їнської та зарубіжної літератури і порівняльного літера-
турознавства (Бердянський державний педагогічний уні-
верситет); Степанова Г. А., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри англійської філології та перекладу, 
проректор з наукової діяльності (ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля»); Бедзір Н. П., доктор філол. наук, до-
цент, професор кафедри слов’янської філології та світової 
літератури (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет»). (93/3)

Анохіна Тетяна Олександрівна, доцент кафедри при-
кладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та пе-
рекладу Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Типологія лакуніконів англомовної 
та україномовної картин світу» (10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство; 10.02.21 – струк-
турна, прикладна та математична лінгвістика). Спецрада 
Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий консуль-
тант – Корольова А. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри загального мовознавства і герма-
ністики (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Борисов О. О., доктор 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри германської фі-
лології (Чернігівський національний педагогічний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Єрмоленко С. С., доктор 
філол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу загального та порівняльно-історичного мово-
знавства (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України); Кійко Ю. Є., доктор філол. наук, доцент, доцент 
кафедри германського, загального і порівняльного мо-
вознавства (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича). (140/3)
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Ізотова Наталя Павлівна, доцент кафедри англійської 
філології і філософії мови імені професора О. М. Моро-
ховського Київського національного лінгвістичного універ-
ситету: «Ігрова стилістика сучасного англомовного худож-
нього наративу в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі 
романів Дж. М. Кутзее)» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному лінг-
вістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий 
керівник – Воробйова О. П., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології і філософії мови 
імені професора О. М. Мороховського (Київський націо-
нальний лінгвістичний університет). Опоненти: Бехта І. А., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри англій-
ської філології (Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка); Ільченко О. М., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри іноземних мов (Центр наукових 
досліджень та викладання іноземних мов НАН України); 
Морозова О. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри англійської філології (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (353/3)

Гірняк Світлана Петрівна, доцент кафедри філологіч-
них дисциплін та методики їх викладання у початковій 
школі Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка: «Роль соціолекту інтелігенції 
Східної Галичини у формуванні норм української літера-
турної мови (кінець XIX – перша половина XX 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). Опоненти: 
Масенко Л. Т., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української мови (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»); Струганець Л. В., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри української 
мови та методики її навчання (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); 
Лесюк М. П., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри слов’янських мов (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника). (397/3)

Жихарєва Олена Олександрівна, доцент кафедри ан-
глійської філології і філософії мови імені професора 
О. М. Мороховського Київського національного лінгвіс-
тичного університету: «Англомовний біблійний екодис-
курс у лінгвопоетологічному висвітленні: простори побу-
дови» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.054.04 
у Київському національному лінгвістичному університеті 
МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
73; тел. (044) 287-33-72). Науковий консультант – Вороб-
йова О. П., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри англійської філології і філософії мови імені про-
фесора О. М. Мороховського (Київський національний 
лінгвістичний університет). Опоненти: Жаботинська С. А., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри ан-
глійської філології та методики навчання англійської 
мови (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького); Колегаєва І. М., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри лексикології та стилістики ан-
глійської мови (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова); Осовська І. М., доктор філол. наук, про-
фесор, декан факультету іноземних мов (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). (401/3)

Башкирова Ольга Миколаївна, доцент кафедри укра-
їнської літератури і компаративістики Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка: «Ґендерні художні моде-
лі сучасної української романістики» (10.01.06 – теорія 
літератури, 10.01.01 – українська література). Спецрада 
Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грін-
ченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. 272-19-02). Науковий консультант – Бондарева О. Є., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри україн-
ської літератури і компаративістики, проректор з науково-
методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: 
Бернадська Н. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри історії української літератури, теорії літератури і 
літературної творчості (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Астрахан Н. І., доктор філол. 
наук, доцент, професор кафедри германської філоло-
гії та зарубіжної літератури (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка); Філоненко С. О., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри української 
та зарубіжної літератури і порівняльного літературознав-
ства (Бердянський державний педагогічний університет). 
(405/3)

Школа Валентина Миколаївна, доцент кафедри укра-
їнської та зарубіжної літератури і порівняльного літера-
турознавства Бердянського державного педагогічного 
університету: «Фольклоризм української драматургії 20 – 
30-х років XX століття» (10.01.01 – українська література). 
Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Погребенник В. Ф., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри української літератури імені 
Андрія Малишка (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бондарева О. Є., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри україн-
ської літератури і компаративістики, проректор з науково-
методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства 
(Київський університет імені Бориса Грінченка); Мейзер-
ська Т. С., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри теорії та історії світової літератури імені професо-
ра В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний 
університет); Хороб С. І., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри української літератури (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника). 
(430/3)

Войцехівська Наталія Костянтинівна, завідувач кафе-
дри германської філології Вінницького гуманітарно-педа-
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гогічного коледжу: «Конфліктний дискурс в українській 
художній літературі: структурний, семантичний, комуні-
кативний і лінгвокогнітивний аспекти» (10.02.01 – укра-
їнська мова). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознав-
ства імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий кон-
сультант – Бріцин В. М., доктор філол. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу російської мови 
(Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України). 
Опоненти: Кондратенко Н. В., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Мален-
ко О. О., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри українознавства і лінгводидактики (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковоро-
ди); Шкіцька І. О., доктор філол. наук, доцент, професор 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства (Тернопільський національний економіч-
ний університет). (472/3)

Ярмак Вероніка Іванівна, старший науковий співро-
бітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України: «Семантика і прагмати-
ка темпоральності у сербському літературно-художньому 
дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспек-
ти» (10.02.03 – слов’янські мови). Спецрада Д 26.172.01 
в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-
02-92). Науковий консультант – Лукінова Т. Б., доктор 
філол. наук, провідний науковий співробітник відділу 
слов’янських мов (Інститут мовознавства імені О. О. По-
тебні НАН України). Опоненти: Баландіна Н. Ф., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри загального 
та слов’янського мовознавства, завідувач кафедри жур-
налістики (Полтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка); Пчелінцева О. Е., доктор 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри української мови 
та загального мовознавства (Черкаський державний тех-
нологічний університет); Совтис Н. М., доктор філол. 
наук, професор, доцент, завідувач кафедри української 
мови (Рівненський державний гуманітарний університет). 
(473/3)

Сазонова Ярослава Юріївна, доцент кафедри англій-
ської фонетики і граматики Харківського національного 
університету імені Г. С. Сковороди: «Феномен страху в 
текстах жахів: теорія референції та смислотворення» 
(10.02.15 – загальне мовознавство; 10.02.01 – українська 
мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий консультант – Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри загального мовознавства 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри за-
гального та прикладного мовознавства і слов’янської фі-

лології (Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса, м. Вінниця); Тищенко О. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекла-
дознавегва (Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності); Ніка О. І., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри української мови та прикладної лінг-
вістики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (625/3)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Сокоринський Юрій Володимирович, командир вій-

ськової частини А 4263: «Доктрина правового регулюван-
ня пенсійного забезпечення в Україні» (12.00.05 – трудо-
ве право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 
26.001.46 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий кон-
сультант – Щербина В. І., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Костюк В. Л., доктор юрид. 
наук, доцент, заступник завідувача відділу (Головне науко-
во-експертне управління Апарату Верховної Ради України); 
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу 
докторантури та ад’юнктури (Національна академія вну-
трішніх справ); Мацюк В. Я., доктор юрид. наук, перший 
заступник начальника Головного оперативного управління 
(Державна фіскальна служба України). (10/3)

Зубрицький Микола Іванович, заступник начальника 
Департаменту забезпечення діяльності керівництва – на-
чальник управління забезпечення діяльності керівництва 
Генеральної прокуратури України: «Проблеми юридичної 
відповідальності державних службовців у трудовому пра-
ві України» (12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-
41). Науковий консультант – Іншин М. І., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Москаленко О. В., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, госпо-
дарського та трудового права (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Клемпар-
ський М. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний 
інститут МВС України, м. Кривий Ріг); Павліченко В. М., док-
тор юрид. наук, старший оперуповноважений (Управління 
Служби безпеки України у Харківській області). (11/3)

Решота Володимир Володимирович, доцент кафедри 
адміністративного та фінансового права Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Застосуван-
ня джерел адміністративного права в судочинстві Украї-
ни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
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право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий консультант – Остапенко О. І., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністра-
тивного та інформаційного права (ННІ права та психоло-
гії Національного університету «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та господарсько-
го права (Запорізький національний університет); Кури-
ло В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового права (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Кравцова Т. М., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри правосуддя (Сумський національний аграрний 
університет). (18/3)

Мушак Наталія Богданівна, доцент кафедри міжна-
родного права та порівняльного правознавства Київсько-
го університету права НАН України: «Шенгенське acquis у 
праві Європейського Союзу» (12.00.11 – міжнародне пра-
во). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьох-
святительська, 4; тел. (044) 278-51-55). Науковий консуль-
тант – Муравйов В. І., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри міжнародного приватного права (Інститут 
міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мережко О. О., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри права 
(Київський національний лінгвістичний університет); Шемя-
кін О. М., доктор юрид. наук, професор, перший проректор 
(Національний університет «Одеська морська академія»); 
Київець О. В., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри міжнародного та європейського права (ННІ «Юри-
дичний інститут» ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»). (51/3)

Рябченко Юрій Юрійович, доцент кафедри цивільно-
го права та процесу Університету державної фіскальної 
служби України: «Суб’єкт цивільного процесуального пра-
ва у сучасній парадигмі права» (12.00.03 – цивільне право 
та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 64.051.28 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науко-
вий консультант – Венедіктова І. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Кузнєцова Н. С., доктор юрид. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, 
віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіо-
нального центру; Гусаров К. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН Укра-
їни); Притика Ю. Д., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри правосуддя (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка МОН України). (84/3)

Денисова Аліна Володимирівна, професор кафедри 
адміністративного права та адміністративного процесу 
Одеського державного університету внутрішніх справ МВС 
України: «Теоретико-правові та організаційні основи адмі-
ністративного нагляду органів виконавчої влади України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове пра-
во; інформаційне право). Спецрада Д 41.884.04 в Одесько-
му державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). 
Науковий консультант – Ярмакі Х. П., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафе-
дри адміністративного права та адміністративного про-
цесу (Одеський державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Андрійко О. Ф., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист 
України, завідувач відділу проблем державного управлін-
ня та адміністративного права (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького); Гаращук В. М., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адмі-
ністративного права (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого); Рябченко О. П., доктор юрид. 
наук, професор, начальник кафедри адміністративного 
права, процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України ДФС України). (115/3)

Пащенко Олександр Олександрович, провідний на-
уковий співробітник відділу дослідження проблем кримі-
нального та кримінально-виконавчого права НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України: «Соціальна обумовленість кримінально-право-
вих норм» (12.00.08 – кримінальне право та криміноло-
гія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 41.884.04 
в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 
785-98-17). Науковий консультант – Борисов В. І., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, акаде-
мік НАПрН України, головний науковий співробітник відді-
лу дослідження проблем кримінального та кримінально-
виконавчого права (НДІ вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти: 
Музика А. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН 
України, провідний науковий співробітник НДЛ криміно-
логічних досліджень та проблем запобігання злочиннос-
ті (Державний науково-дослідний інститут МВС України); 
Бесчастний В. М., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, ректор (Донецькй юридичний інститут 
МВС України, м. Кривий Ріг); Бабенко А. М., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кримінального права та криміно-
логії (Одеський державний університет внутрішніх справ 
МВС України). (116/3)

Орловський Богдан Михайлович, доцент кафедри ад-
міністративного та господарського права Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова: «Право 
на необхідний захист від злочинних посягань в націо-
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нальному та зарубіжному кримінальному законодавстві: 
порівняльно-правове дослідження» (12.00.08 – кримі-
нальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, 
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). 
Науковий консультант – Стрельцов Є. Л., доктор юрид. 
наук, доктор теології, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри кримінального права (Національний 
університет «Одеська юридична академія»). Опонен-
ти: Грищук В. К., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, академік АН ВО України, 
заслужений юрист України, головний науковий співро-
бітник відділу організації наукової роботи (Львівський 
державний університет внутрішніх справ); Копотун І. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, професор кафедри кримінального права та право-
суддя (Міжнародний економіко-гуманітарний універси-
тет імені академіка Степана Дем’янчука); Житний О. О., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (174/3)

Харитонов Сергій Олександрович, доцент кафедри 
кримінального права № 2 Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого: «Військові злочини: 
поняття, система та проблеми кваліфікації» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконав-
че право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридич-
ному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий консультант – Панов М. І., доктор юрид. 
наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри кримінально-
го права № 2 (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). Опоненти: Грищук В. К., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, за-
служений юрист України, декан юридичного факультету 
(Львівський державний університет внутрішніх справ); 
Житний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри кримінально-правових дисциплін (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна); Берзін П. С., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри криміналь-
ного права та кримінології (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). (366/3)

Грабовська Оксана Олександрівна, доцент кафедри 
правосуддя Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Теоретико-правові проблеми доказу-
вання у цивільному процесі України» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Притика Ю. Д., доктор 
юрид. наук, професор кафедри правосуддя (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Бичкова С. С., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного права і процесу (Національна акаде-
мія внутрішніх справ МВС України); Кармаза О. О., доктор 
юрид. наук, професор, головний консультант (Головне 
юридичне управління Апарату Верховної Ради України); 
Тимченко Г. П., доктор юрид. наук, провідний науковий 
співробітник відділу проблем цивільного, трудового та 
підприємницького права (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького). (409/3)

Жаровська Галина Петрівна, завідувач кафедри кримі-
нального права і криміналістики Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича: «Теорія та прак-
тика протидії транснаціональній організованій злочинності 
в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 
у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91). Науковий консультант – Скулиш Є. Д., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, керівник На-
укового центру правового забезпечення інформаційної 
і національної безпеки (НДІ інформатики і права НАПрН 
України). Опоненти: Головкін Б. М., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Копотун І. М., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафедри 
кримінального права та правосуддя (Міжнародний еко-
номіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука); Кулик О. Г., доктор юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач НДЛ кримінологічних до-
сліджень та проблем запобігання злочинності (Державний 
науково-дослідний інститут МВС України). (415/3)

Рєзнік Олег Миколайович, докторант кафедри адміні-
стративного, господарського права та фінансово-еконо-
мічної безпеки ННІ права Сумського державного універси-
тету: «Адміністративно-правові засади діяльності право-
охоронних органів із забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН 
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 
тел. (0542) 68-77-55). Науковий консультант – Куліш А. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
директор ННІ права (Сумський державний університет). 
Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, декан факультету № 1 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ); 
Радінська В. О., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії проблем правового 
та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 
(Державний науково-дослідний інститут МВС України); 
Аністратенко Ю. І., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри фінансового права (Університет державної фіс-
кальної служби України ДФС України). (461/3)
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Лесько Наталія Володимирівна, доцент кафедри адмі-
ністративного та інформаційного права ННІ права та пси-
хології Національного університету «Львівська політехні-
ка»: «Адміністративно-правове забезпечення формування 
та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від 
насильства та інших протиправних дій» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університе-
ті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий кон-
сультант – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного 
права (ННІ права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Ярмакі Х. П., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри адміністратив-
ного права та адміністративного процесу (Одеський дер-
жавний університет внутрішніх справ); Пєтков С. В., доктор 
юрид. наук, професор, директор (Департамент регіональ-
них представництв Секретаріату Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини); Тильчик О. В., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України). (603/3)

Парпан Уляна Михайлівна, доцент кафедри адміні-
стративного та інформаційного права ННІ права та пси-
хології Національного університету «Львівська політех-
ніка»: «Правова природа вищої освіти в Україні: теорети-
ко-правовий вимір» (12.00.01 – теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
35.052.19 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант – Гара-
симів Т. З., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри теорії та філософії права (ННІ права та психоло-
гії Національного університету «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Святоцький О. Д., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрП України, заслужений 
юрист України, ректор Вищої школи адвокатури, головний 
редактор журналу «Право України»; Зозуля Є. В., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри загальноправових 
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, 
м. Кривий Ріг); Турчак О. В., доктор юрид. наук, доцент, на-
чальник НДЛ військово-історичних досліджень (Науковий 
центр Сухопутних військ Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). (606/3)

Касапоглу Світлана Олександрівна, доцент кафедри 
публічного права ННІ гуманітарних і соціальних наук На-
ціонального технічного університету «Дніпровська полі-
техніка»: «Реалізація норм кримінального процесуального 
права» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналісти-
ка; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, про-

фесор, суддя (Верховний Суд). Опоненти: Удалова Л. Д., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, директор (Інститут післядипломної осві-
ти Національної академії внутрішніх справ); Шило О. Г., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач кафедри кримінального процесу та оперативно-роз-
шукової діяльності (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Шумило М. Є., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, за-
служений діяч науки і техніки України, професор кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (627/3)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Рускуліс Лілія Володимирівна, доцент кафедри укра-

їнської мови та літератури Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського: «Методична сис-
тема формування лінгвістичної компетентності майбутніх 
учителів української мови у процесі вивчення мовознав-
чих дисциплін» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
українська мова). Спецрада Д 67.051.03 у Херсонському 
державному університеті МОН України (73000, м. Херсон, 
вул. 40 років Жовтня, 27; тел. (0552) 22-62-63). Науковий 
консультант – Пентилюк М. І., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри мовознавства (Херсонський держав-
ний університет). Опоненти: Копусь О. А., доктор пед. наук, 
професор, перший проректор із навчальної та науково-пе-
дагогічної роботи (Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського); Нікітіна А. В., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри української 
мови (Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Старобільськ); Хом’як І. М., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови і літератури 
(Національний університет «Острозька академія»). (32/3)

Мажец Божена Хелена, ад’юнкт Вищої банківської 
школи м. Познань, Польща: «Модернізація дошкільної 
освіти у Польщі (1989 – 2017 рр.)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. 
Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). Науковий консуль-
тант – Чепіль М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дро-
гобицький державний педагогічний університет імені Іва-
на Франка). Опоненти: Завгородня Т. К., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки імені Богдана 
Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника»); Зданевич Л. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної пе-
дагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія); Янкович О. І., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і ме-
тодики початкової та дошкільної освіти (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). (105/3)
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Бондар Тамара Іванівна, доцент кафедри приклад-
ної лінгвістики Черкаського державного технологічного 
університету: «Тенденції розвитку інклюзивної освіти у 
США та Канаді» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському держав-
ному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН 
України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 
3-45-82). Науковий консультант – Кузьмінський А. І., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки 
та менеджменту освіти (Глухівський національний педа-
гогічний університет імені Олександра Довженка). Опо-
ненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, декан природничого факуль-
тету (Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка); Демченко І. І., доктор пед. наук, 
професор, декан факультету дошкільної та спеціальної 
освіти (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини); Мукан Н. В., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри іноземних мов (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (157/3)

Костіна Валентина Вікторівна, доцент кафедри со-
ціальної педагогіки Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди: «Теоретичні 
і методичні засади професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів і соціальних працівників до профі-
лактики дезадаптації учнів» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Ско-
вороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 
29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Вайнола Р. Х., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної 
педагогіки (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України); Поліщук В. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педа-
гогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН 
України); Рижанова А. О., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри соціальної педагогіки (Харківська дер-
жавна академія культури МОН України). (166/3)

Долинський Євген Володимирович, доцент кафедри 
германської філології та перекладознавства Хмельниць-
кого національного університету: «Теоретичні і методич-
ні основи професійної підготовки майбутніх переклада-
чів в інформаційно-освітньому середовищі університету» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 70.705.03 у Національній академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
(29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 
65-05-93). Науковий консультант – Ярошенко О. Г., док-
тор пед. наук, професор, завідувач відділу інтеграції ви-
щої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН України). 
Опоненти: Черноватий Л. М., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри перекладознавства імені Мико-
ли Лукаша (Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна); Блощинський І. Г., доктор пед. наук, 

професор, начальник кафедри перекладу (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького); Коваль Т. І., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри методики викладання іно-
земних мов й інформаційно-комунікаційних технологій 
(Київський національний лінгвістичний університет). 
(204/3)

Лисенко Олександра Миколаївна, доцент кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти При-
карпатського національного університету імені Василя 
Стефаника: «Теоретичні і методичні засади формуван-
ня професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педаго-
гів дошкільних навчальних закладів у системі фахової 
підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому націо-
нальному університеті МОН України (29016, м. Хмель-
ницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). 
Науковий консультант – Євтух М. Б., доктор пед. наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН України, го-
ловний науковий співробітник відділу історії педагогіки 
(Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Бех І. Д., 
доктор психол. наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України, директор (Інститут проблем виховання 
НАПН України); Танько Т. П., доктор пед. наук, професор, 
декан факультету дошкільної освіти (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); 
Гомонюк О. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри психології та педагогіки (Хмельницький націо-
нальний університет). (286/3)

Боряк Оксана Володимирівна, доцент кафедри спеці-
альної та інклюзивної освіти Сумського державного пе-
дагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Теорія і 
практика формування мовленнєвої діяльності розумово 
відсталих дітей молодшого шкільного віку» (13.00.03 – 
корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
(044) 486-80-38). Опоненти: Миронова С. П., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки 
та інклюзивної освіти (Кам’янець-Подільський національ-
ний університет імені Івана Огієнка); Пахомова Н. Г., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри спеціальної 
педагогіки і соціальної роботи (Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Савіно-
ва Н. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
спеціальної освіти (Миколаївський національний універси-
тет імені В. О. Сухомлинського). (318/3)

Опалюк Тетяна Леонідівна, старший викладач кафе-
дри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієн-
ка: «Дидактичні засади формування соціальної рефлексії 
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дис-
циплін» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 26.452.01 
в Інституті педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. 
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Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-71). Науковий 
консультант – Топузов О. М., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут пе-
дагогіки НАПН України). Опоненти: Гриньова М. В., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
декан природничого факультету (Полтавський національ-
ний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Кова-
ленко О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри практики англійського усного і писемного мовлення 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Марусинець М. М., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри психології і педагогіки (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова). (320/3)

Павлик Надія Павлівна, доцент кафедри соціальних 
технологій Житомирського державного університету імені 
Івана Франка: «Теорія і практика організації неформаль-
ної освіти майбутніх соціальних педагогів» (13.00.05 – 
соціальна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті 
проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. 
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий кон-
сультант – Сейко Н. А., доктор пед. наук, професор, про-
ректор з наукової та міжнародної роботи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, проректор з 
інноваційних досліджень та європейської інтеграції (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини); Пантюк Т. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Чернуха Н. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (325/3)

Махиня Наталія Володимирівна, декан факультету 
гуманітарних технологій Черкаського державного техно-
логічного університету: «Тенденції розвитку освіти дорос-
лих у країнах Європейського Союзу» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 73.053.02 у 
Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консуль-
тант – Гнезділова К. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього 
менеджменту (Черкаський національний університет іме-
ні Богдана Хмельницького). Опоненти: Аніщенко О. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу андрагогіки 
(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Іва-
на Зязюна НАПН України); Терентьєва Н. О., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології 
та методики фізичного виховання, (Національний універ-
ситет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Ба-
бушко С. Р., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
туризму (Національний університет фізичного виховання і 
спорту України). (398/3)

Ребуха Лілія Зіновіївна, доцент кафедри психології 
та соціальної роботи Тернопільського національного еко-
номічного університету: «Теоретичні і методичні засади 
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх со-
ціальних працівників» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної 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 – Мельничук І. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
вищої школи та суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського» МОЗ України). Опоненти: Біда О. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і пси-
хології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца 
Ракоці II); Кучай О. В., доктор пед. наук, доцент кафедри 
педагогіки (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України); Поліщук В. А., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соці-
альної роботи (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка). (419/3)

 Шукатка Оксана Василівна, доцент кафедри фізично-
го виховання та спорту Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка: «Теорія і практика формування 
індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх 
бакалаврів природничих спеціальностей на засадах між-
дисциплінарної інтеграції» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельниць-
кій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, 
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. 
(0382) 79-59-45). Науковий консультант – Мельничук І. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
вищої школи та суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського» МОЗ України). Опоненти: Конох А. П., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методи-
ки фізичної культури і спорту (Запорізький національний 
університет); Павлюк Є. О., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри здоров’я людини (Хмельницький націо-
нальний університет); Тарасенко Г. С., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри екології, природничих та 
математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперерв-
ної освіти»). (421/3)

Даріуш Скальські, тимчасово не працює: «Концепції 
фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педаго-
гічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий консультант – Заболотна О. А., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри іноземних мов (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
МОН України). Опоненти: Кузьмінський А. І., доктор пед. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, про-
фесор кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Глухів-
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ський національний педагогічний університету імені Олек-
сандра Довженка МОН України); Локшина О. І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки 
(Інститут педагогіки НАПН України МОН України); Сущен-
ко А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
освіти та управління навчальним закладом (Класичний 
приватний університет). (434/3)

Ачкан Віталій Валентинович, доцент кафедри мате-
матики та методики навчання математики Бердянського 
державного педагогічного університету: «Формування 
готовності майбутнього вчителя математики до іннова-
ційної педагогічної діяльності у процесі вивчення дис-
циплін методичної підготовки» (13.00.02 – теорія та ме-
тодика навчання – математика). Спецрада Д 73.053.02 у 
Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консуль-
тант – Бевз В. Г., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри математики та теорії і методики навчання ма-
тематики (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Акуленко І. А., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри алгебри і математич-
ного аналізу (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького); Матяш О. І., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри алгебри та методики навчання 
математики (Вінницький державний педагогічний універ-
ситет імені Михайла Коцюбинського); Ленчук І. Г., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри алгебри та гео-
метрії (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). (435/3)

Субота Лариса Андріївна, доцент кафедри гуманітар-
них наук Національного фармацевтичного університету: 
«Система формування комунікативної компетентності іно-
земних студентів фармацевтичних спеціальностей у про-
цесі навчання української і російської мови» (13.00.02 – 
теорія та методика навчання – українська мова; 13.00.02 – 
теорія та методика навчання – російська мова). Спецрада 
Д 67.051.03 у Херсонському державному університеті 
МОН України (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 
27; тел. (0552) 22-62-63). Науковий консультант – Пеле-
пейченко Л. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри філології, перекладу та мовної комунікації (На-
ціональна академія Національної гвардії України). Опонен-
ти: Бакум З. П., доктор пед. наук, професор, професор ка-
федри української мови (ДВНЗ «Криворізький державний 
педагогічний університет»); Горошкіна О. М., доктор пед. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
навчання української мови та літератури (Інститут педа-
гогіки НАПН України); Панченко О. І., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної 
підготовки іноземців (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара). (443/3)

Лебедик Леся Вікторівна, доцент кафедри педагогіки 
та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-

верситет економіки і торгівлі»: «Теоретичні засади під-
готовки викладачів вищої школи до проектування дидак-
тичних систем в умовах магістратури» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 у 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; 
тел. (06262) 3-23-54). Науковий консультант – Кравчен-
ко Л. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних 
дисциплін (Полтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Лук’янова Л. Б., 
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, директор (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); Набока О. Г., 
доктор пед. наук, професор, перший проректор (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»); 
Цвєткова Г. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 
творчості (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (494/3)

Гриценко Валерій Григорович, доцент кафедри авто-
матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Чер-
каського національного університету імені Богдана Хмель-
ницького: «Теоретико-методичні основи проектування та 
впровадження інформаційно-аналітичної системи управ-
ління університетом» (13.00.10 – інформаційно-комуніка-
ційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Украї-
ни (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-
90-51). Науковий консультант – Триус Ю. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та 
системного аналізу (Черкаський державний технологічний 
університет). Опоненти: Глазунова О. Г., доктор пед. наук, 
професор, декан факультету інформаційних технологій 
(Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України); Єльникова Г. В., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту (Українська ін-
женерно-педагогічна академія); Яшанов С. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем 
і технологій (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (514/3)

Кравчук Оксана Володимирівна, кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри фахових методик та інноваційних 
технологій у початковій школі Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини: «Розви-
ток новаторського руху в історії освіти України XX століт-
тя» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному педа-
гогічному університеті імені Павла Тичини МОН України 
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). 
Опоненти: Пащенко Д. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки, психології та менеджменту 
освіти (КНЗ «Інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів» Київської облради); Лавріненко О. А., доктор пед. 
наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педаго-
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гічної освіти (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України); Філоненко О. В., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менедж-
менту освіти (Центральноукраїнський державний педаго-
гічний університет імені Володимира Винниченка). (614/3)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Кадикова Ольга Ігорівна, доцент кафедри внутрішньої 

медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені 
академіка Л. Т. Малої Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Хронічна серцева недо-
статність у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: 
патогенез, перебіг і лікування з урахуванням генетичних 
аспектів» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
64.600.04 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. 707-73-27). Науковий консультант – Кравчун П. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології 
імені академіка Л. Т. Малої (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Катерен-
чук І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України); Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної 
медицини (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Рудик Ю. С., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу клінічної фар-
макології і фармакогенетики неінфекційних захворювань 
(ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 
України»). (29/3)

Трубка Ірина Олександрівна, завідувач кафедри сто-
матології дитячого віку Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: 
«Клініко-експериментальне обґрунтування первинної про-
філактики карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту 
у дітей шкільного віку» (14.01.22 – стоматологія). Спец-
рада Д 26.613.09 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). На-
уковий консультант – Савичук Н. О., доктор мед. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України). Опоненти: Удод О. А., доктор мед. 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків, професор кафедри стоматоло-
гії № 1 (Донецький національний медичний університет 
МОЗ України); Остапко О. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних захворювань (Національ-
ний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України); Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (75/3)

Вергун Андрій Романович, доцент кафедри сімейної 
медицини Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького МОЗ України: «Хірургічна 
оніхопатологія: проблеми діагностики та комплексного 
лікування» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 35.600.01 у 
Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пе-
карська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий консультант – 
Зербіно Д. Д., доктор мед. наук, професор, академік НАМН 
України, професор кафедри патологічної анатомії та судо-
вої медицини (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: 
Василюк С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 1 (ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет» МОЗ України); Хіміч С. Д., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної 
хірургії (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Польовий В. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України). (79/3)

Камінський Анатолій Вячеславович, завідувач кліні-
ки репродуктивних технологій Українського державного 
інституту репродуктології, доцент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України: «Безпліддя у жінок в стані психоемоційної деза-
даптації: патогенез, корекція» (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). Опоненти: Венцківський Б. М., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Маркін Л. Б., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології № 2 (Львівський державний ме-
дичний університет імені Данила Галицького МОЗ Украї-
ни); Потапов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства і гінекології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). (192/3)

Єрьоменко Галина Володимирівна, доцент кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестрин-
ства Харківського національного медичного університету: 
«Патогенетичне обґрунтування діагностики та корекції 
пульморенальних та метаболічних порушень у хворих 
на бронхіальну астму з цукровим діабетом 2-го типу та 
ожирінням» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
64.600.04 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. 707–73–27). Науковий консультант – Оспанова Т. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 



23

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '19

України). Опоненти: Радченко О. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України); Опарін А. Г., доктор мед. 
наук, професор кафедри загальної практики – сімейної 
медицини (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України); Колеснікова О. В., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з 
наукової роботи (ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л. Т. Малої НАМН України»). (195/3)

Антоненко Анна Миколаївна, доцент кафедри гігієни 
та екології № 1 Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця: «Пестициди як чинники ризику 
розвитку хвороб щитоподібної залози: гігієнічна регла-
ментація та обґрунтування критеріїв гігієнічного моні-
торингу» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). 
Спецрада Д 26.003.01 у Національному медичному уні-
верситеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). 
Науковий консультант – Коршун М. М., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри гігієни та екології № 3 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця). Опоненти: Проданчук М. Г., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, директор 
(Науковий центр превентивної токсикології, харчової 
та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ 
України); Білецька Е. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної гігієни (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»); Станкевич В. В., 
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів (ДУ «Інсти-
тут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН 
України»). (196/3)

Любарець Світлана Федорівна, доцент кафедри дитя-
чої терапевтичної стоматології та профілактики стомато-
логічних захворювань Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця: «Порушення формування 
зубів та їх ускладнення у дітей: діагностика, лікування, 
профілактика» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
26.003.05 у Національному медичному університеті іме-
ні О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. 
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий консуль-
тант – Біденко Н. В., доктор мед. наук, професор кафе-
дри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Мельни-
чук Г. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої стоматології (Івано-Франківський національний 
медичний університет МОЗ України); Назарян Р. С., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології 
дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплан-
тології (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України); Удод О. А., доктор мед. наук, професор ка-
федри стоматології № 1 (Донецький національний медич-
ний університет МОЗ України, м. Лиман). (200/3)

Заболотна Ірина Борисівна, старший науковий спів-
робітник ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України»: «Диференційовані методи 
відновлювального лікування хворих на неалкогольну жи-
рову хворобу печінки на основі використання природних 
та преформованих чинників (експериментально-клінічне 
дослідження)» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіоте-
рапія та курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одесько-
му національному медичному університеті МОЗ України 
(65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-
24). Опоненти: Васильєва-Лінецька Л. Я., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри фізіотерапії, курортології 
та відновлювальної медицини (Харківська медична ака-
демія післядипломної освіти МОЗ України); Міщук В. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та 
спортивної медицини (Івано-Франківський національний 
медичний університет МОЗ України); Лемко І. С., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, директор (ДУ 
«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ 
України»). (229/3)

П’ятночка Володимир Іванович, доцент кафедри хі-
рургії ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України»: «Прогнозування та попереджен-
ня ускладнень при хірургічному лікуванні хворих з пер-
винними та післяопераційними вентральними грижами 
в умовах коморбідності» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-
69). Науковий консультант – Дзюбановський І. Я., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії ННІ 
післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, головний 
науковий співробітник відділу хірургії підшлункової за-
лози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток 
і лапароскопічної хірургії (ДУ «Національний інститут хі-
рургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
України); Фелештинський Я. П., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії та проктології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Польовий В. П., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України). (264/3)

Плєвінскіс Павло Вольдемарович, доцент кафедри 
судової медицини Одеського національного медичного 
університету МОЗ України: «Комплексна судово-медична 
характеристика автомобільної травми та особливості під-
ходу до вирішення експертних завдань» (14.01.25 – судова 
медицина). Спецрада Д 26.613.03 у Національній медичній 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
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України (041112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
205-49-46). Науковий консультант – Кривда Г. Ф., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри судової медицини 
(Одеський національний медичний університет МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Гуров О. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри судово-медичної експертизи (Харків-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ Украї-
ни); Голубович Л. Л., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри патологічної анатомії, судової медицини та 
медичного правознавства (ДВНЗ «Запорізький державний 
медичний університет» МОЗ України); Козлов С. В., доктор 
мед. наук, доцент, професор кафедри патологічної анато-
мії та судової медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»). (270/3)

Некрасова Наталія Олександрівна, доцент кафедри 
неврології № 2 Харківського національного медичного 
університету МОЗ України: «Клініко-патогенетичні особ-
ливості спондилогенних порушень кровообігу у вертебро-
базилярному басейні та їх корекція у хворих молодого 
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). Опоненти: Міщенко Т. С., доктор мед. 
наук, професор, головний науковий співробітник (ДУ «Ін-
ститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); 
Литвиненко Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною 
генетикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Коваленко О. Є., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (275/3)

Жердьова Надія Миколаївна, доцент кафедри діабето-
логії Національної медичної академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Когнітивні розлади 
у хворих на цукровий діабет: фактори ризику, механізми 
розвитку, клінічні прояви, методи корекції» (14.01.14 – 
ендокринологія). Спецрада Д 26.631.01 в Українському 
НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський 
узвіз, 13-а; тел. (044) 253-66-26). Науковий консуль-
тант – Маньковський Б. М., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діа-
бетології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Крав-
чун Н. О., доктор мед. наук, професор, заступник дирек-
тора з наукової роботи (ДУ «Інститут проблем ендокрин-
ної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»); 
Пашковська Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри клінічної імунології, алергології та ендокриноло-
гії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет»); Комісаренко Ю. І., доктор мед. наук, доцент, за-
відувач кафедри ендокринології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). (279/3)

Савчук Олег Володимирович, доцент кафедри стома-
тології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика: «Комплексне медико-соціальне 
обґрунтування реструктуризації муніципальної системи 
стоматологічної допомоги із залученням сучасних клініч-
них інноваційних технологій та менеджменту» (14.01.22 – 
стоматологія, 14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 
61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант – Фера О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фунда-
ментальних медичних дисциплін (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Соко-
лова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
стоматології (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України); Короп О. А., доктор мед. наук, доцент, 
професор кафедри соціальної медицини, управління та 
бізнесу в охороні здоров’я (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Васільєв К. К., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри соціальної 
медицини і медичного менеджменту (Одеський національ-
ний медичний університет МОЗ України»). (282/3)

Харченко Катерина Володимирівна, завідувач відді-
лення малоінвазивної хірургії Київського міського клі-
нічного онкологічного центру: «Роль циторедуктивних 
операцій в комбінованому лікуванні рецидиву раку яєчни-
ків» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у Хар-
ківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ 
України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 
711-35-56). Науковий консультант – Бойко В. В., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії 
імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри 
хірургії № 1 (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Карташов С. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри онкологічної гі-
некології (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України); Свінціцький В. С., доктор мед. наук, 
професор, старший науковий співробітник (Національний 
інститут раку МОЗ України); Бондаренко І. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри онкології та медичної 
радіології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). (468/3)

Бочарова Вероніка Володимирівна, доцент кафедри 
дерматології та венерології Одеського національного 
медичного університету МОЗ України: «Діагностика та 
лікування вугрової хвороби з урахуванням значення ней-
рогенних та імунних компонентів в патогенезі дермато-
зу» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 
64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. 
(057) 706-32-00). Опоненти: Білозоров О. П., доктор мед. 
наук, завідувач лабораторії імунології, патоморфології та 
молекулярної генетики (ДУ «Інститут дерматології та ве-
нерології НАМН України»); Бондар С. А., доктор мед. наук, 
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професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хво-
роб (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Горбунцов В. В., доктор мед. 
наук, доцент, професор кафедри шкірних та венеричних 
хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). (481/3)

Клименюк Володимир Петрович, асистент кафедри со-
ціальної медицини і організації охорони здоров’я Вінниць-
кого національного медичного університету імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування 
системи покращення виживання та зниження інвалідизації 
дорослого населення внаслідок хвороб системи кровообі-
гу» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 64.600.06 
у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 
707-73-80). Науковий консультант – Очередько О. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
медицини та організації охорони здоров’я (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). Опоненти: Ковальова О. М., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1 з про-
педевтикою та неонатологією (ВДНЗУ «Українська медич-
на стоматологічна академія» МОЗ України); Слабкий Г. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри громад-
ського здоров’я (ВДНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет» МОЗ України); Сміянов В. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри громадського здоров’я 
(Сумський державний університет МОН України). (593/3)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Рубленко Ірина Олександрівна, завідувач кафедри мік-

робіології та вірусології Білоцерківського національного 
аграрного університету: «Сибірка тварин (діагностика та 
специфічна профілактика)» (16.00.03 – ветеринарна мі-
кробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імуно-
логія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському національному 
аграрному університеті МОН України та Державному нау-
ково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікро-
організмів МОН України (40021, м. Суми, вул. Г. Кондра-
тьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). Науковий консультант – 
Скрипник В. Г., доктор вет. наук, генеральний директор 
(ГС «Українська асоціація виробників і дистриб’юторів 
ветеринарних препаратів та кормових добавок»). Опо-
ненти: Кассіч В. Ю., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри епізоотології та паразитології (Сумський націо-
нальний аграрний університет); Айшпур О. Є., доктор вет. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії бактеріальних хвороб тварин (Інститут ветеринарної 
медицини НААН України); Мазур Т. В., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та 
біотехнології (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). (294/3)

Ващик Євгенія Володимирівна, доцент кафедри ветса-
некспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва Сумського національного аграр-

ного університету: «Обґрунтування алгоритму контролю 
асоційованого перебігу псевдомонозу птиці» (16.00.03 – 
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хво-
роби та імунологія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському на-
ціональному аграрному університеті МОН України та Дер-
жавному науково-контрольному інституті біотехнології і 
штамів мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондра-
тьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). Науковий консультант – 
Фотіна Т. І., доктор вет. наук, професор, завідувач кафе-
дри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки 
і якості продуктів тваринництва (Сумський національний 
аграрний університет). Опоненти: Ушкалов В. О., доктор 
вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
директор лабораторії якості і безпеки продукції АПК (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України); Сосницький О. І., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри епізоотології та інфекційних хвороб 
тварин (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет); Обуховська О. В., доктор вет. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
лабораторії вивчення бруцельозу (ННЦ «Інститут експе-
риментальної і клінічної ветеринарної медицини»). (301/3)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Чупріна Наталія Владиславівна, доцент кафедри ху-

дожнього моделювання костюма Київського національ-
ного університету технологій та дизайну: «Система моди 
XX – початку XXI століття: проектні практики та чинники 
функціонування (європейський та український контек-
сти)» (17.00.07 – дизайн). Спецрада Д 26.102.07 у Київ-
ському національному університеті технологій та дизайну 
МОН України (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 
2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 280-05-12). Науковий 
консультант – Колосніченко М. В., доктор тех. наук, про-
фесор, декан факультету дизайну, професор кафедри 
ергономіки і проектування одягу (Київський національний 
університет технологій та дизайну). Опоненти: Стельма-
щук Г. Г., доктор мистецтвознавства, професор, акаде-
мік Національної академії мистецтв України, завідувач 
кафедри теорії та історії мистецтв (Львівська академія 
мистецтв); Кузнецова І. О., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри графіки Видавничо-полі-
графічного інституту (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Урсу Н. О., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва 
(Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка). (160/3)

Колосніченко Олена Володимирівна, доцент кафедри 
художнього моделювання костюма Київського національ-
ного університету технологій та дизайну: «Теоретичні 
основи художньо-композиційного формоутворення одягу 
спеціального призначення» (17.00.07 – дизайн). Спецрада 
Д 26.102.07 у Київському національному університеті тех-
нологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. Не-
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мировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 
280-05-12). Науковий консультант – Яковлєв М. І., доктор 
тех. наук, професор, віце-президент Національої акаде-
мії мистецтв України. Опоненти: Кузнецова І. О., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри гра-
фіки Видавничо-поліграфічного інституту (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Тарасенко О. А., док-
тор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
образотворчого мистецтва (Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
МОН України); Роготченко О. О., доктор мистецтвознав-
ства, професор, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії мистецтв України). 
(161/3)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Харченко Наталія Валентинівна, доцент кафедри пси-

хології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»: «Психологія розвитку аудіювання 
у дітей дошкільного віку» (19.00.07 – педагогічна та віко-
ва психологія). Спецрада 27.053.04 у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» МОН України (м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). 
Науковий консультант – Калмикова Л. О., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології та педаго-
гіки дошкільної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди»). Опоненти: Богуш А. М., доктор пед. наук, профе-
сор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії 
і методики дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»); Приходько Ю. О., доктор психол. наук, професор, 
професор кафедри психології і педагогіки (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Ми-
хальчук Н. О., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри практики англійської мови (Рівненський держав-
ний гуманітарний університет). (100/3)

Позднишев Євген В’ячеславович, доцент кафедри 
банківської справи ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни: «Соціально-психологічні основи формування іміджу 
суб’єктів спортивної діяльності» (19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 
26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-
63). Науковий консультант – Ложкін Г. В., доктор психол. 
наук, професор, професор кафедри психології і педаго-
гіки (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України ). Опоненти: Бохонкова Ю. О., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології та соціо-
логії (Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля МОН України); Данилюк І. В., доктор 
психол. наук, професор, декан факультету психології (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України); Кокун О. М., доктор психол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПН України, заступник дирек-
тора з науково-інноваційної роботи (Інститут психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України). (101/3)

Гальцева Тетяна Олексіївна, професор кафедри пси-
хології Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ: «Психологічні засади навчальної са-
моефективності дорослих в умовах неперервної освіти» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 
26.001.26 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Швалб Ю. М., доктор психол. наук, про-
фесор, професор кафедри соціальної роботи (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Горова О. О., доктор психол. наук, доцент, профе-
сор кафедри психології управління (Центральний інститут 
післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України); Михальчук Н. О., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри практики англійської 
мови (Рівненський державний гуманітарний університет); 
Щербан Т. Д., доктор психол. наук, професор, ректор (Му-
качівський державний університет). (207/3)

Котик Інна Олександрівна, професор кафедри пси-
хології Вінницького соціально-економічного інституту 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна»: «Психологія особистісної надійності людини» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костю-
ка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 
288-19-63). Науковий консультант – Балл Г. О., доктор 
психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН Украї-
ни. Опоненти: Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, 
декан факультету психології (Східноєвропейський націо-
нальний університет імені Лесі Українки МОН України); 
Папуча М. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та практичної психології (Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя МОН Укра-
їни); Кукуленко-Лук’янець І. В., доктор психол. наук, до-
цент, завідувач кафедри загальної педагогіки і психоло-
гії (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України). (300/3)

Столярчук Олеся Анатоліївна, доцент кафедри загаль-
ної, вікової та педагогічної психології Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка МОН України: «Психологія 
становлення фахівця в умовах різновекторності універсу-
му» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спец-
рада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка 
НАН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-
19-63). Науковий консультант – Сергєєнкова О. П., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної, 
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вікової та педагогічної психології (Київський університет 
імені Бориса Грінченка МОН України). Опоненти: Гошов-
ський Я. О., доктор психол. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогічної та вікової психології (Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі Українки МОН 
України); Радчук Г. К., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка МОН України); Хомуленко Т. Б., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). (555/3)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Хорішко Лілія Сергіївна, доцент кафедри політології 

факультету соціології та управління Запорізького на-
ціонального університету: «Інституціоналізація еліти 
в процесах модернізації політичної системи України» 
(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 кон-
сультант – Цокур Є. Г., доктор політ. наук, доцент, за-
відувач кафедри політології (Запорізький національний 
університет). Опоненти: Кочубей Л. О., доктор політ. 
наук, професор, провідний науковий співробітник від-
ділу теоретичних та практичних проблем політології (Ін-
ститут політичних та етнонаціональних досліджень імені 
І. Ф. Кураса НАН України); Луцишин Г. І., доктор політ. 
наук, доцент, завідувач кафедри політології та міжнарод-
них відносин (Національний університет «Львівська по-
літехніка»); Примуш М. В., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри політології та державного управління 
(Донецький національний університет імені Василя Сту-
са, м. Вінниця). (557/3)

Гольцов Андрій Геннадійович, тимчасово не працює: 
«Геостратегія Російської Федерації на пострадянсько-
му просторі» (21.03.03 – геополітика – політичні науки). 
Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий консультант – Дорошко М. С., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародного регіонознавства 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Дудко І. Д., доктор політ. наук, профе-
сор, професор кафедри парламентаризму і політичного 
менеджменту (Національна академія державного управ-
ління при Президентові України); Потєхін О. В., доктор 
істор. наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та ме-
тодики навчання історичних дисциплін (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Чекаленко Л. Д., доктор політ. наук, професор, начальник 
відділу змісту дипломатичної освіти центру професійної 
підготовки (Дипломатична академія України імені Геннадія 
Удовенка при МЗС України). (585/3)

ТЕХНІЧНІ НАУК
Ісаєнко Дмитро Валерійович, доцент кафедри будів-

ництва і інформаційних технологій ВСП «Інститут після-
дипломної освіти» Київського національного університе-
ту будівництва і архітектури МОН України: «Проактивна 
ризико-орієнтована методологія управління програмами 
створення та розвитку системи технічного регулювання 
у будівництві» (05.13.22 – управління проектами і про-
грамами). Спецрада Д 26.056.01 у Київському національ-
ному університеті будівництва та архітектури МОН України 
(03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 
241-55-07). Науковий консультант – Бушуєв С. Д., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проек-
тами (Київський національний університет будівництва та 
архітектури МОН України). Опоненти: Чернов С. К., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління про-
ектами (Національний університет кораблебудування іме-
ні адмірала Макарова МОН України); Білоконь А. І., док-
тор тех. наук, професор, декан будівельного факультету 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» МОН України); Сухонос М. К., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри управління проекта-
ми в міському господарстві та будівництві (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України). (630/3)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Петренко Павло Дмитрович, міністр юстиції України: 

«Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів 
виконавчої влади в Україні в контексті європейського досві-
ду» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Кубко Є. Б., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, головний 
науковий співробітник відділу теорії держави і права (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
Опоненти: Подоляка А. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, завідувач кафедри конституцій-
ного права, історії та теорії держави і права ННІ права імені 
князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом»); Музичук О. М., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, декан 
факультету № 1 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ); Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри адміністратив-
но-правових дисциплін (Львівський державний університет 
внутрішніх справ МВС України). (496/3)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Яременко Лілія Михайлівна, кандидат мед. наук, 

доцент кафедри гістології та ембріології Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Змі-
ни у корі півкуль великого мозку за умов моделювання 
ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне дослідження)» 
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(14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 
26.003.06 у Національному медичному університеті імені 
О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.Шев-
ченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий консультант – 
Грабовий О. М., доктор мед. наук, професор, кафедра гіс-
тології та ембріології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Ски-
бо Г. Г., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, завідувач відділу цитології (Інститут фізіо-
логії імені О. О. Богомольця); Геращенко С. Б., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології 
та ембріології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет); Шепітько К. В., доктор мед. наук, 
доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та вій-
ськової медицини (ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія» МОЗ України). (27/3)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Савчук Олена Сергіївна, старший викладач кафедри 

фізики і хімії Національного університету «Одеська мор-
ська академія»: «Вплив деформації на структурні перетво-
рення, властивості та процеси руйнування сплавів заліза 
та титану» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада К 
41.053.07 у ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України 
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Шкатуляк Н. М., 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики 
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Хижун О. Ю., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів 
(Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Франце-
вича НАН України); Вікулін І. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри фізики оптичного зв’язку 
(Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова). 
(45/3)

Шевцова Тетяна Миколаївна, молодший науковий 
співробітник відділу теорії динамічних властивостей 
складних систем Донецького фізико-технічного інституту 
імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ: «Динаміка ґратки 
та електронна структура низьковимірних провідних систем 
на основі заліза» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спец-
рада Д 64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких 
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Хар-
ків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий ке-
рівник – Пашкевич Ю. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач відділу теорії динамічних властивостей склад-
них систем (Донецький фізико-технічний інститут імені 
О. О. Галкіна НАН України). Опоненти: Гречнєв Г. Є., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора (Фізико-технічний інститут низьких температур 
імені Б. І. Вєркіна НАН України); Філь Д. В., доктор фіз.-
мат. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник відділу теорії конденсованого стану 
речовини (Інститут монокристалів НАН України). (46/3)

Войтенко Леонід Михайлович, молодший науковий 
співробітник відділу фізики плазми та плазмових техно-
логій Інституту ядерних досліджень НАН України: «Ре-
лаксаційні процеси в плазмі високовольтних імпульсних 
розрядів у воді» (01.04.08 – фізика плазми). Спецрада Д 
26.001.31 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 

Федорович О. А., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач відділу 
фізики плазми та плазмових технологій (Інститут ядерних 
досліджень НАН України). Опоненти: Жовтянський В. А., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу плазмових процесів і технологій 
(Інститут газу НАН України); Таран В. С., кандидат фіз.-мат. 
наук, начальник лабораторії плазмових технологій (Інститут 
фізики плазми ННЦ «Харківський фізико-технічний інсти-
тут» НАН України). (95/3)

Гладковський Володимир Володимирович, молодший 
науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмо-
вих технологій Інституту ядерних досліджень НАН Укра-
їни: «Властивості хімічно активної плазми ємнісного ви-
сокочастотного розряду в керованих магнітних полях» 
(01.04.08 – фізика плазми). Спецрада Д 26.001.31 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Федоро-
вич О. А., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу фізики плазми та плазмових 
технологій (Інститут ядерних досліджень НАН України). 
Опоненти: Черняк В. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор 
кафедри фізичної електроніки (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Зиков О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри матеріалів ре-
акторобудування та фізичних технологій (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна). (97/3)

Волк Юрій Юрійович, асистент кафедри прикладної 
математики та моделювання складних систем Сумського 
державного університету: «Мультигармонічні двопотокові 
супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пуч-
ками» (01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем). 
Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державному універ-
ситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Кор-
сакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керівник – Ли-
сенко О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри прикладної математики та моделювання склад-
них систем (Сумський державний університет). Опоненти: 
Шматько О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри фізики НВЧ (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна); Бугай О. М., кандидат фіз.-
мат. наук, заступник завідувача відділу ядерно-фізичних 
методів дослідження (Інститут прикладної фізики НАН 
України). (98/3)

Папп Олександр Вікторович, провідний інженер відділу 
електронних процесів і елементарних взаємодій Інститу-
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ту електронної фізики НАН України: «Мас-спектрометрія 
процесів іонізації та дисоціативної іонізації молекул амі-
нокислот електронами» (01.04.04 – фізична електроні-
ка). Спецрада Д 61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керів-
ник – Снігурський О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу електронних 
процесів і елементарних взаємодій (Інститут електронної 
фізики НАН України). Опоненти: Лазур В. Ю., доктор фіз.-
мат. наук, професор, декан фізичного факультету (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»); Черняк В. Я., 
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізичної елек-
троніки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (113/3)

Світличний Євген Анатолійович, провідний інженер 
відділу квантової та плазмової електроніки Інституту 
електронної фізики НАН України: «Лазери на самообме-
жених переходах атомів міді та кальцію з модифікованою 
кінетикою» (01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 
61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Кельман В. А., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий 
співробітник відділу квантової та плазмової електроніки 
(Інститут електронної фізики НАН України). Опоненти: 
Опачко І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри електронних систем (ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України); Хом’як Б. Я., кан-
дидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри машинобудування, 
природничих дисциплін та інформаційних технологій  
(Мукачівський державний університет). (114/3)

Старкова Еліна Михайлівна, фахівець-аналітик з до-
сліджень товарного ринку відділу спеціальних аналітич-
них проектів та консультування ТОВ «АСНільсен Юкрейн»: 
«Матричні зображення прямих добутків симетричних 
напівгруп другого степеня» (01.01.06 – алгебра та тео-
рія чисел). Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики 
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 
234-51-50). Науковий керівник – Бондаренко В. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник відділу алгебри та топології (Інститут математики НАН 
України). Опоненти: Шаваровський Б. З., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, в. о. провідного на-
укового співробітника (Інститут прикладних проблем ме-
ханіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); 
Дяченко С. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри 
математики факультету інформатики (Національний уні-
верситет «Києво-Могилянська академія»). (128/3)

Подолян Ірина Віталіївна, інженер І категорії відділу 
управління доходами ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні 
авіалінії України»: «Матричні зображення постійного жор-
данового типу абелевих та діедральних груп» (01.01.06 – 
алгебра та теорія чисел). Спецрада Д 26.206.03 в Інституті 

математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенків-
ська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Бондарен-
ко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу алгебри і топології (Інститут 
математики НАН України). Опоненти: Олійник Б. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математики 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія»); Рассадкіна М. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики (Жи-
томирський національний агроекологічний університет). 
(129/3)

Окрушко Олена Миколаївна, молодший науковий спів-
робітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН Украї-
ни: «Формування і динаміка кисневих вакансій в нанокрис-
талах CeO2-x, CeO2 – ZrO2, CeO2 – Y2O3» (01.04.10 – фізика 
напівпровідників та діелектриків). Спецрада Д 64.169.01 
в Інституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків, 
просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий керів-
ник – Семінько В. В., кандидат фіз.-мат. наук, в. о. завіду-
вача лабораторії наноструктурних органічних матеріалів 
(Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опо-
ненти: Сіпатов О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач кафедри технічної кріофі-
зики (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Пашкевич Ю. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії 
динамічних властивостей складних систем (Донецький 
фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України, 
м. Київ). (176/3)

Баліга Василь Ярославович, молодший науковий спів-
робітник відділу квантової статистики Інституту фізики 
конденсованих систем НАН України: «Ефекти фрустрацій 
у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на двоша-
рових ґратках» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада 
Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих систем НАН 
України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032) 
276-19-78). Науковий керівник – Держко О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу квантової статистики (Інститут фізики конденсова-
них систем НАН України). Опоненти: Карнаухов І. М., док-
тор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу теорії металічного 
стану (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України); Пастухов В. С., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри теоретичної фізики (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка). (178/3)

Дормідонтов Анатолій Вікторович, науковий співробіт-
ник відділу радіофізики твердого тіла Інституту радіофізи-
ки та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Вза-
ємодія заряджених частинок і електромагнітних хвиль в 
циліндричних твердотільних структурах» (01.04.03 – ра-
діофізика). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики 
та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України (61085, 
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12; тел. (057) 763-
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43-19). Науковий керівник – Прокопенко Ю. В., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу радіофізики твердого тіла 
(Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова 
НАН України). Опоненти: Шульга С. М., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, декан факультету радіофізики, біомедич-
ної електроніки та комп’ютерних систем (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); 
Грицунов О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та 
пристроїв (Харківський національний університет радіо-
електроніки МОН України). (180/3)

Гончар Інна Володимирівна, вчитель математики Києво- 
Печерського ліцею № 171 «Лідер»: «Обмежені та сумовні 
розв’язки різницевого рівняння зі стрибками оператор-
ного коефіцієнта» (01.01.02 – диференціальні рівняння). 
Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Городній М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, декан механіко-математичного факультету 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Слюсарчук В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
член-кореспондент НАН України, професор кафедри ви-
щої математики (Національний університет водного госпо-
дарства та природокористування); Покутний О. О., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (Інститут 
математики НАН України). (209/3)

Шакері Мобараке Пуйан, стажист механіко-матема-
тичного факультету Київського національного універси-
теті імені Тараса Шевченка: «Аналітичні методи розв’язку 
задач теорії коливань для пружних пластин неканонічної 
форми» (01.02.04 – механіка деформівного твердого 
тіла). Спецрада К 26.001.21 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Грінченко В. Т., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут 
гідромеханіки НАН України). Опоненти: Карнаухов В. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу термо-
пружності (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН 
України); Кучер М. К., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач відділу механіки конструкційних матеріалів (Інститут 
проблем міцності імені Г. С. Писаренка). (210/3)

Знаменщиков Ярослав Володимирович, асистент ка-
федри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського 
державного університету: «Структурні, електрофізичні та 
оптичні властивості плівок CdZnTe та приладові структу-
ри на їх основі» (01.04.01 – фізика приладів, елементів і 
систем). Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державно-
му університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Рим-
ського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий ке-
рівник – Косяк В. В., кандидат фіз.-мат. наук, докторант 
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

(Сумський державний університет). Опоненти: Ільчук Г. А., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри за-
гальної фізики Інституту прикладної математики та фун-
даментальних наук (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної діяльності (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»). (214/3)

Ткачук Іван Георгійович, молодший науковий співро-
бітник Чернівецького відділення Інституту проблем мате-
ріалознавства імені І. М. Францевича НАН України: «Фор-
мування та властивості нанокомпозитних матеріалів і ге-
тероструктур на основі селеніду індію» (01.04.10 – фізика 
напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 76.051.01 у 
Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріало-
знавства імені І. М. Францевича НАН України (58001, 
м. Чернівці, вул. І. Вільде, 5; тел. (0372) 52-51-55). Науко-
вий керівник – Ковалюк З. Д., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, керівник Чернівецького відділення (Інститут проб-
лем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН Укра-
їни). Опоненти: Балицький О. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри системного проектування 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка); Федів В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри біологічної фізики і медичної інформатики (Бу-
ковинський державний медичний університет). (245/3)

Пастухова Ірина Степанівна, молодший науковий спів-
робітник кафедри геометрії і топології Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка: «Дітопологічні 
інверсні напівгрупи» (01.01.04 – геометрія і топологія). 
Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий 
керівник – Банах Т. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри геометрії і топології (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кар-
лова О. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри матема-
тичного аналізу (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Никифорчин О. Р., доктор фіз.-
мат. наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії 
(Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника). (246/3)

Ропакова Ірина Юріївна, молодший науковий співро-
бітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН Укра-
їни: «Екситонна динаміка у J-агрегатах та їх взаємодія з 
екситонними пастками у водних розчинах і полімерних 
плівках» (01.04.10 – фізика напівпровідників та діелек-
триків). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокристалів 
НАН України (61072, м. Харків, просп. Науки, 60; тел. (057) 
340-22-30). Науковий керівник – Малюкін Ю. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу наноструктурних матеріалів (Інсти-
тут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: 
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Рогачова О. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри фізики (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Славін В. В., доктор фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії 
чисельних методів у теоретичній фізиці (Фізико-технічний 
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН Укра-
їни). (273/3)

Борисюк Віктор Іванович, тимчасово не працює: 
«Вплив адсорбованих атомів, молекул і їх кластерів на 
електронну структуру, провідність та оптичні властивості 
вуглецевих нанотрубок» (01.04.05 – оптика, лазерна фі-
зика). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Неділько С. Г., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Спектро-
скопія конденсованого стану речовини» (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу спектроскопії поверхні 
новітніх матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства 
імені І. М. Францевича HAН України); Качковський О. Д., 
доктор хім. наук, старший науковий співробітник (Інсти-
тут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН 
України). (522/3)

Дубик Катерина Володимирівна, інженер І категорії фі-
зичного факультету Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка: «Особливості формування фо-
тоакустичного відгуку в композитних системах на основі 
поруватої кремнієвої матриці» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Бурбело Р. М., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник кафедри загальної фізики (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України); Неймаш В. Б., доктор фіз.-мат. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач лабораторії радіа-
ційних технологій (Інститут фізики НАН України). (523/3)

Шевчук Юлія Михайлівна, асистент кафедри сис-
темного аналізу та теорії прийняття рішень факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Розробка та 
аналіз популяційних моделей поширення інформації» 
(01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень). 
Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Наконечний О. Г., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії 

прийняття рішень (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Чабанюк Я. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптималь-
них процесів (Львівський національний університет імені 
Івана Франка); Щестюк Н. Ю., кандидат фіз.-мат. наук, до-
цент, доцент кафедри математики (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія»). (525/3)

Алізадех Мохаммадалі, закінчив аспірантуру і стажист 
кафедри експериментальної фізики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Рентгено-
провідність монокристалів ZnSe як детекторів іонізуючих 
випромінювань» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спец-
рада Д 26.001.23 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Дегода В. Я., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, НДЛ «Електронно-оптичні про-
цеси» кафедри експериментальної фізики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Гнатенко Ю. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач відділу оптики і спектроскопії кристалів (Інсти-
тут фізики НАН України); Редько Р. А., кандидат фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник, лабораторія фізико-технологічних проблем 
матеріалів НВЧ електроніки (Інститут фізики напівпровід-
ників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (527/3)

Кравець Олег Петрович, молодший науковий співро-
бітник кафедри сенсорної та напівпровідникової електро-
ніки Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Люмінесценція галатів магнію та цинку, легова-
них марганцем та європієм» (01.04.10 – фізика напівпро-
відників і діелектриків). Спецрада Д 35.051.09 у Львівсько-
му національному університеті імені Івана Франка МОН 
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 260-34-02). Науковий керівник – Лучечко А. П., кан-
дидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри сенсорної та 
напівпровідникової електроніки (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Попович Д. І., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу фізико-математичного моделювання 
низьковимірних систем (Інститут прикладних проблем ме-
ханіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); 
Чукова О. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник кафедри оптики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (530/3)

Щепанський Павло Андрійович, молодший науковий 
співробітник кафедри загальної фізики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Особливос-
ті зонної структури та оптичні характеристики кристалів 
групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою» 
(01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спец-
рада Д 35.051.09 у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий 
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керівник – Стадник В. Й., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Різак В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри твердотільної електроніки та інформаційної без-
пеки (Ужгородський національний університет); Столяр-
чук І. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). (531/3)

Швед Олена Василівна, молодший науковий співробіт-
ник кафедри фізики металів Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Структурні зміни та фа-
зові перетворення у аморфних та кристалічних сплавах 
систем Al – Ni – Zr(Hf), Al – V, Al – Fe – V(Nb)» (01.04.13 – 
фізика металів). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН Украї-
ни (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 
260-34-02). Науковий керівник – Мудрий С. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики ме-
талів (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Гіржон В. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла (Запо-
різький національний університет); Попович Д. І., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу фізико-математичного моделювання низьковимір-
них систем (Інститут проблем механіки і математики імені 
Я. С. Підстригача НАН України). (535/3)

Лобода Наталя Анатоліївна, завідувач навчальної ла-
бораторії ядерної фізики кафедри фізики твердого тіла 
Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка: «Вплив ізоморфного заміщення іона металу на діелек-
тричну дисперсію, магнітоелектричні взаємодії і оптико-
спектральні властивості кристалів NH2(CH3)2Me(SO4)2  
6H2O(Me = Al, Ga, Cr)» (01.04.10 – фізика напівпровідників 
і діелектриків). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-
34-02). Науковий керівник – Капустяник В. Б., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики твердо-
го тіла (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Сливка О. Г., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, перший проректор (ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет»); Щур Я. Й., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу квантової статистики (Інститут фізики 
конденсованих систем НАН України). (562/3)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Пилипенко Анастасія Олегівна, асистент кафедри ме-

дичної та загальної хімії Національного медичного уні-
верситету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Синтез 
та властивості ВТНП сполук в системі Ln – Ba – Cu – O» 
(02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Неділько С. А., 
доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорганіч-
ної хімії (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). Опоненти: Кириллов С. О., док-
тор хім. наук, старший науковий співробітник, директор 
(Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН 
України); В’юнов О. І., кандидат хім. наук, старший науко-
вий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут 
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН 
України). (106/3)

Король Наталія Іванівна, викладач кафедри органіч-
ної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
МОН України: «Електрофільна гетероциклізація ненасиче-
них похідних 1,2,4-триазол-3-тіону» (02.00.03 – органічна 
хімія). Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Нау-
ковий керівник – Сливка М. В., кандидат хім. наук, доцент, 
доцент кафедри органічної хімії (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Вла-
сов С. В., доктор фарм. наук, доцент, доцент кафедри ор-
ганічної хімії (Національний фармацевтичний університет 
МОЗ України); Ліпсон В. В., доктор хім. наук, професор, 
завідувач відділу медичної хімії (ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології імені В. Я. Данилевського» НАМН 
України). (144/3)

Шапошник Анна Миколаївна, в. о. молодшого на-
укового співробітника відділу рентгеноструктурних до-
сліджень та квантової хімії імені О. В. Шишкіна ДНУ «НТК 
«Інститут монокристалів» НАН України»: «Закономірності 
процесів утворення та структурні особливості оксалатів 
МС2O4 

.  nН2O (М = Мn, Со, Ni, Сd), форміатів М(НСO2)n  (М = Аg, Ni) 
та продуктів їх термолізу» (02.00.04 – фізична хімія). 
Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий 
керівник – Баумер В. М., кандидат хім. наук, старший нау-
ковий співробітник, старший науковий співробітник відді-
лу рентгеноструктурних досліджень і квантової хімії імені 
О. В. Шишкіна (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН 
України»). Опоненти: В’юник І. М., доктор хім. наук, про-
фесор, завідувач кафедри неорганічної хімії (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни); Ракітська Т. Л., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри неорганічної хімії та хімічної екології (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова МОН Укра-
їни). (145/3)

Крикун Сергій Олександрович, провідний інженер Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка та аспірант Університету Анже, Франція: «Гетероцикліч-
ні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули» 
(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
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тел. (044) 239-31-41). Наукові керівники: Войтенко З. В., 
доктор хім. наук, професор (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка); Саллє Марк, габілітова-
ний доктор, науковий співробітник Французького націо-
нального центру наукових досліджень (CNRS) (Університет 
Анже, Франція). Опоненти: Шермолович Ю. Г., доктор хім. 
наук, професор, завідувач відділу хімії органічних сполук 
сірки (Інститут органічної хімії НАН України); Рошаль О. Д., 
доктор хім. наук, габілітований доктор (Університет Тулуза 
ІІІ – Поля Сабатьє, старший науковий співробітник, завіду-
вач відділу фізико-органічної хімії (НДІ хімії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна). (168/3)

Панченко Тетяна Іванівна, асистент кафедри хімії 
та хімічної технології Вінницького національного тех-
нічного університету: «Синтез і властивості гетероме-
талевих координаційних сполук деяких Зd-металів з 
N,N-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом» (02.00.01 – 
неорганічна хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 
260-03-91). Науковий керівник – Ранський А. П., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної 
технології (Вінницький національний технічний універси-
тет). Опоненти: Кокозей В. М., доктор хім. наук, професор, 
провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хі-
мії (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Павлюк О. В., кандидат хім. наук, доцент кафедри 
неорганічної хімії (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). (189/3)

Мацелко Оксана Василівна, молодший науковий 
співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Системи 
Al – Ga – Pb, Ga – {Sn, Sb} – Pd: фазові рівноваги, кристаліч-
ні структури та каталітичні властивості сполук» (02.00.01 – 
неорганічна хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 
260-03-91). Наукові керівники: Гладишевський Р. Є., док-
тор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
проректор з наукової роботи (Львівський національний 
університет імені Івана Франка); Гринь Ю. М., доктор хім. 
наук, професор, завідувач відділу хімічного металознав-
ства (Макс Планк Інститут хімічної фізики твердого тіла, 
м. Дрезден, Німеччина). Опоненти: Білоус А. Г., доктор хім. 
наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу 
хімії твердого тіла (Інститут загальної та неорганічної хімії 
імені В. І. Вернадського НАН України); Барчій І. Є., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії 
(Ужгородський національний університет МОН України). 
(190/3)

Вахула Андрій Романович, молодший науковий спів-
робітник кафедри органічної хімії Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка: «Застосування аль-
дегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях» 

(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 35.052.01 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-24-84). Науковий керівник – Обушак М. Д., доктор хім. 
наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка МОН 
України). Опоненти: Богза С. Л., доктор хім. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії конденсова-
них гетероциклічних сполук (Інститут органічної хімії НАН 
України); Чорноус В. О., доктор хім. наук, доцент, професор 
кафедри медичної та фармацевтичної хімії (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет»). (304/3)

Кархут Андрій Ігорович, асистент кафедри техноло-
гії біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 
у Національному університеті «Львівська політехніка»: 
«Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль-
дера» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 35.052.01 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-24-84). Науковий керівник – Марінцова Н. Г., кандидат 
хім. наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехнології (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Шермолович Ю. Г., доктор хім. наук, професор, 
заступник директора, завідувач відділу хімії органічних 
сполук сірки (Інститут органічної хімії НАН України); Ма-
тійчук В. С., доктор хім. наук, доцент, професор кафедри 
органічної хімії (Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка МОН України). (306/3)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Козак Юлія Сергіївна, провідний інженер відділу регу-

ляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клі-
тини НАН України: «Механізми дії антиоксидантів у моду-
ляції терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів 
на моделях експериментальних пухлин у миші» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада К 35.051.14 у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38). 
Науковий керівник – Стойка Р. С., доктор біол. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології 
клітини НАН України). Опоненти: Іскра Р. Я., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії біохімії адаптації та онтогенезу (Інститут біології тварин 
НААН України); Рибальченко В. К., доктор біол. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). (44/3)

Рабченюк Олена Олександрівна, вихователь Сла-
вутського ліцею ІІ – ІІІ ступенів Хмельницької облради: 
«Вплив підвищених концентрацій Феруму у воді на мета-
болічні процеси в організмі коропа та щуки» (03.00.10 – 
іхтіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології 
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; 
тел. (044) 419-39-81). Науковий керівник – Курант В. З., 
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доктор біол. наук, професор кафедри хімії та методики 
її навчання (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: По-
трохов О. С., доктор біол. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач відділу біології відтворення риб (Інститут 
гідробіології НАН України); Маренков О. М., кандидат біол. 
наук, доцент кафедри загальної біології та водних біоре-
сурсів (Дніпровський національний університет імені Оле-
ся Гончара). (67/3)

Пришляк Сергій Петрович, провідний інженер відділу 
водної радіоекології Інституту гідробіології НАН України: 
«Радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та 
роль гелофітів у міграції 137Cs у прісноводних водоймах» 
(03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інститу-
ті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий керів-
ник – Волкова О. М., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник (Інститут гідробіології НАН України). Опонен-
ти: Міхєєв О. М., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки 
відділу біофізики і радіобіології (Інститут клітинної біології 
та генетичної інженерії НАН України); Корнійчук Н. М., кан-
дидат біол. наук, доцент, проректор з навчальної роботи 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). (68/3)

Марценюк Вадим Миколайович, провідний інженер 
відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології 
НАН України: «Особливості регуляції енергозабезпечення 
адаптації риб до дії абіотичних та антропогенних чинни-
ків» (03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Ін-
ституті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий 
керівник – Потрохов О. С., доктор біол. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу біології відтворення 
риб (Інститут гідробіології НАН України). Опоненти: Гру-
бінко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної біології та методики навчання природничих 
дисциплін (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка); Курбатова І. М., 
кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри біології тва-
рин (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). (69/3)

Кравцова Ольга Володимирівна, провідний інженер 
відділу санітарної гідробіології і гідропаразитології Ін-
ституту гідробіології НАН України: «Фітопланктон різно-
типних водойм природоохоронних і урбанізованих тери-
торій» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в 
Інституті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий 
керівник – Щербак В. І., доктор біол. наук, професор, ла-
уреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
провідний науковий співробітник відділу санітарної гід-
робіології і гідропаразитології (Інститут гідробіології НАН 
України). Опоненти: Царенко П. М., доктор біол. наук, про-

фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
фікології, ліхенології та бріології (Інститут ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України); Снігірьова А. О., кандидат 
біол. наук, старший викладач кафедри гідробіології та за-
гальної екології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). (70/3)

Товстий Юрій Миколайович, молодший науковий 
співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколо-
вського»: «Трансформація гумусового стану чорнозему 
опідзоленого під впливом органічних добрив» (03.00.18 – 
ґрунтознавство). Спецрада К 64.354.02 у ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» 
НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. 
(057) 704-16-69). Науковий керівник – Скрильник Є. В., 
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач лабораторії органічних добрив і гумусу (ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»). 
Опоненти: Горін М. О., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри садово-паркового господарства (Харків-
ський національний аграрний університет імені В. В. Доку-
чаєва); Лобова О. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент 
кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпе-
ки (Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). (91/3)

Попірний Максим Анатолійович, молодший науковий 
співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколо-
вського»: «Трансформація складу органічної речовини 
чорнозему типового залежно від способу обробітку ґрун-
ту» (03.00.18 – ґрунтознавство). Спецрада К 64.354.02 у 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Со-
коловського» НААН України (61024, м. Харків, вул. Чай-
ковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник – 
Скрильник Є. В., доктор с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу 
(ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Со-
коловського»). Опоненти: Дмитрук Ю. М., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та 
ґрунтознавства (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Гамкало З. Г., доктор біол. наук, 
професор, професор кафедри раціонального використан-
ня природних ресурсів і охорони природи (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка). (107/3)

Пастухов Артем Олегович, молодший науковий співро-
бітник відділу нейрохімії Інституту біохімії імені О. В. Пал-
ладіна НАН України: «Nа+-залежний транспорт глутамату та 
екзоцитоз в нервових терміналях головного мозку за умов 
гіпотермії» (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). Науко-
вий керівник – Борисова Т. О., доктор біол. наук, профе-
сор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Калачнюк Л. Г., 
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доктор біол. наук, доцент, професор кафедри біохімії і фі-
зіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Толстанова Г. М., доктор біол. наук, доцент, начальник на-
уково-дослідної частини (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (127/3)

Усенко Тетяна Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник відділу «Інститут експериментальної токсикології і 
медико-біологічних досліджень» ДП «Науковий центр пре-
вентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л. І. Медведя МОЗ України»: «Морфологічний 
та морфофункціональний стан периферичної крові щурів 
Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгі-
цидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної 
дії» (14.03.06 – токсикологія). Спецрада Д 26.630.01 у ДП 
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ Укра-
їни» (03127, м. Київ, вул. Героїв оборони, 6; тел. (044) 
258-47-73). Науковий керівник – Проданчук М. Г., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
директор ДП «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя 
МОЗ України». Опоненти: Жирнов В. В., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу біоактивних азотвмісних гетероцикліч-
них основ (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені 
В. П. Кухаря НАН України); Томашевська Л. А., доктор біол. 
наук, професор, завідувач лабораторії токсикології (ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва 
НАМН України»). (234/3)

Рашківська Інна Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу «Інститут експериментальної токси-
кології і медико-біологічних досліджень» ДП «Науковий 
центр превентивної токсикології, харчової та хімічної без-
пеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»: «Не-
йротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його 
впливу в пре- і постнатальному періодах» (14.03.06 – ток-
сикологія). Спецрада Д 26.630.01 у ДП «Науковий центр 
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпе-
ки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України» (03127, 
м. Київ, вул. Героїв оборони, 6; тел. (044) 258-47-73). На-
уковий керівник – Проданчук М. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАМН України, директор ДП 
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ Украї-
ни». Опоненти: Коваленко В. М., доктор біол. наук, профе-
сор, завідувач відділу токсикології (ДУ «Інститут фармако-
логії та токсикології НАМН України»); Кирсенко В. В., кан-
дидат мед. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів 
та гігієни праці при їх застосуванні (ДУ «Інститут медицини 
праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»). (236/3)

Шаропов Біжан Рашидович, молодший науковий спів-
робітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН 

України: «Експресія та функція капсаїцинового рецептора 
TRPV11 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології» 
(03.00.02 – біофізика). Спецрада Д 26.198.01 в Інститу-
ті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (01024, 
м. Київ, вул. Богомольця, 4; тел. 256-24-46). Науковий ке-
рівник – Шуба Я. М., доктор біол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу нервово-
м’язової фізіології (Інститут фізіології імені О. О. Бого-
мольця НАН України). Опоненти: Жолос О. В., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної 
інформатики (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка); Шатурський О. Я., доктор біол. наук, провідний науко-
вий співробітник відділу нейрохімїї (Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України). (328/3)

Портніченко Георгій Володимирович, молодший науко-
вий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця 
НАН України: «Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у 
регуляції морфофункціонального стану серцево-судинної 
системи гіпертензивних щурів при високохолестериновій 
дієті» (03.00.13 – фізіологія людини й тварин). Спецрада 
Д 26.198.01 в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця 
НАН України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4; тел. (044) 
256-24-46). Науковий керівник – Досенко В. Є., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу загальної та молекуляр-
ної патофізіології (Інститут фізіології імені О. О. Богомоль-
ця НАН України). Опоненти: Соловйов А. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу фармакології клітинних сиг-
нальних систем та експериментальної терапії (ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМН України»); Ільїн В. М., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри медико-
біологічних дисциплін (Національний університет фізично-
го виховання і спорту України). (331/3)

Юрченко Наталія Петрівна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії генетики раку відділу моніторингу 
пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту екс-
периментальної патології, онкології і радіобіології імені 
Р. Є. Кавецького НАН України: «Молекулярно-біологічні 
ознаки раку ендометрію у хворих з агрегацією пухлинної 
патології у родоводах» (14.01.07 – онкологія – біологічні 
науки). Спецрада Д 26.155.01 в Інституті експерименталь-
ної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецько-
го НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; 
тел. 259-01-83). Науковий керівник – Бучинська Л. Г., док-
тор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії генетики раку (Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького 
НАН України). Опоненти: Мінченко Ж. М., доктор біол. 
наук, професор, завідувач лабораторії імуногенетики від-
ділу гематології і трансплантології (ДУ «ННЦ радіаційної 
медицини НАМН України»); Палійчук О. В., кандидат мед. 
наук, завідувач обласного профілактично-лікувального 
консультативного скринінгового центру «Здоров’я жінки» 
(КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер» 
Черкаської облради). (458/3)
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Кучеренко Дар’я Юріївна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії біомолекулярної електроніки відді-
лу механізмів трансляції генетичної інформації Інституту 
молекулярної біології і генетики НАН України: «Розробка 
та оптимізація глутамат-чутливого біосенсора для по-
треб медицини та контролю якості харчових продуктів» 
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.237.01 в Інсти-
туті молекулярної біології і генетики НАН України (03143, 
м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). 
Науковий керівник – Солдаткін О. П., доктор біол. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач лабораторії 
біомолекулярної електроніки відділу механізмів трансляції 
генетичної інформації (Інститут молекулярної біології і ге-
нетики НАН України). Опоненти: Курдиш І. К., доктор біол. 
наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних проце-
сів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусо-
логії імені Д. К. Заболотного НАН України); Дибкова С. М., 
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник від-
ділу колоїдної технології природних систем (Інститут біо-
колоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України). (475/3)

Грязнова Тетяна Анатоліївна, молодший науковий 
співробітник Інституту молекулярної біології і генетики 
НАН України: «Комплекси білків родини інтерсектинів з 
верпролінами WIP та CR16 – компоненти апарату тран-
спорту везикул та актинового цитоскелета» (03.00.03 – 
молекулярна біологія). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті 
молекулярної біології і генетики НАН України (03143, 
м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). На-
уковий керівник – Риндич А. В., доктор біол. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
функціональної геноміки (Інститут молекулярної біології і 
генетики НАН України). Опоненти: Мінченко О. Г., доктор 
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії 
імені О. В. Палладіна НАН України); Сиволоб А. В., доктор 
біол. наук, професор, професор кафедри загальної та 
медичної генетики (ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка). (476/3)

Красноштан Олег Васильович, науковий співробітник 
відділу інтродукції та акліматизації рослин Криворізького 
ботанічного саду НАН України: «Еколого-біологічні детер-
мінанти успішності зростання видів роду Pinus L. Криво-
ріжжя» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.051.04 у Дні-
провському національному університеті імені Олеся Гон-
чара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; 
тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Коршиков І. І., 
доктор біол. наук, професор, директор (Криворізький бо-
танічний сад НАН України). Опоненти: Зверковський В. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри геобота-
ніки, ґрунтознавства та екології (Дніпровський національ-
ний університет імені Олеся Гончара); Ворошилова Н. В., 
кандидат біол. наук, доцент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища (Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет). (477/3)

Шевчук Наталія Юріївна, молодший науковий співро-
бітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криво-
різького ботанічного саду НАН України: «Біогеоценотичні 
особливості лісонасаджень та степових природних угру-
повань Південного Криворіжжя» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному уні-
верситеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий 
керівник – Коршиков І. І., доктор біол. наук, професор, ди-
ректор (Криворізький ботанічний сад НАН України). Опо-
ненти: Коваленко І. М., доктор біол. наук, професор кафе-
дри екології та ботаніки (Сумський національний аграрний 
університет); Іванько І. А., кандидат біол. наук, старший 
науковий співробітник, директор (Науково-дослідний ін-
ститут біології Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара). (480/3)

Руцька Анастасія Василівна, асистент кафедри фізич-
ної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Статеві та вікові 
особливості оксидативних процесів у щурів за умови дії 
тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату» 
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан 
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Кри-
ницька І. Я., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри функціональної і лабораторної діагностики (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Данило-
вич Ю. В., доктор біол. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії 
м’язів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН Украї-
ни); Грубінко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної біології та методики навчання природ-
ничих дисциплін (Тернопільський національний педагогіч-
ний університет імені Володимира Гнатюка). (482/3)

Копчак Наталія Григорівна, асистент кафедри харчової 
біотехнології та хімії Тернопільського національного техніч-
ного університету імені Івана ГІулюя МОН України: «Вікові 
та статеві особливості біохімічних порушень при ожирінні 
за дії йоду в експерименті» (03.00.04 – біохімія). Спецрада 
К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, 
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науко-
вий керівник – Покотило О. С., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії (Тернопіль-
ський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
МОН України). Опоненти: Вовк С. О., доктор біол. наук, про-
фесор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва (Ін-
ститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
України); Криyицька І. Я., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри функціональної і лабораторної діагностики 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (483/3)
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Гільмутдінова Марія Шамілівна, викладач Миколаїв-
ського базового медичного коледжу: «Стан прооксидант-
но-антиоксидантної системи скелетних м’язів щурів при 
різній функціональній активності епіфізу в умовах стре-
су» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – 
Черно В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри анатомії, гістології, клінічної анатомії й оперативної 
хірургії та патоморфології (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили МОН України). Опоненти: 
Ушакова Г. О., доктор біол. наук, професор, завідувач ка-
федри біохімії та фізіології (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара МОН України); Мару-
щак М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри функціональної та лабораторної діагностики (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (484/3)

Страхова Оксана Петрівна, асистент кафедри медич-
ної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій 
Запорізького державного медичного університету МОЗ 
України: «Система автоматизованого контролю функціо-
нального стану людини, що перебуває у ергатичній систе-
мі «ОСОБА – КОМП’ЮТЕР» (14.03.11 – медична та біоло-
гічна інформатика і кібернетика). Спецрада Д 26.613.10 
у Національній медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керів-
ник – Рижов О. А., доктор фарм. наук, професор, завіду-
вач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики 
і новітніх технологій (Запорізький державний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Вакуленко Д. В., 
доктор біол. наук, доцент, завідувач кафедри медичної 
інформатики (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни»); Лях Ю. Є., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Укра-
їнки МОН України). (485/3)

Гуменюк Ірина Ігорівна, науковий співробітник лабо-
раторії екології мікроорганізмів Інституту агроекології і 
природокористування НААН України: «Еколого-біологічні 
властивості ізолятів Bradyrhizobium japonicum із ґрунтів 
України» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Ін-
ституті агроекології і природокористування НААН України 
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-
38). Науковий керівник – Дем’янюк О. С., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з 
наукової роботи (Інститут агроекології і природокористу-
вання НААН України). Опоненти: Волошина Н. О., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри екології (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва); Копилов Є. П., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН України). (517/3)

Орловський Анатолій Вікторович, науковий співробіт-
ник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту аг-
роекології і природокористування НААН України: «Еколо-
го-біологічні властивості ізоляту вірусу тютюнової мозаїки 
на рослинах клену гостролистого (Acer platanoides L.)» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті аг-
роекології і природокористування НААН України (03143, 
м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Нау-
ковий керівник – Бойко А. Л., доктор біол. наук, професор, 
академік НААН України, головний науковий співробітник 
лабораторії екології вірусів та біобезпеки (Інститут агро-
екології і природокористування НААН України). Опоненти: 
Патика В. П., доктор біол. наук, професор, академік НААН 
України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій (Ін-
ститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного 
НАН України); Міщенко Л. Т., доктор біол. наук, професор, 
фахівець міжкафедральної навчальної лабораторії біоме-
дицини (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (518/3)

Царенко Тетяна Михайлівна, тимчасово не працює: 
«Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 
2 типу» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Савчук О. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії 
ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Кучмеровська Т. М., доктор біол. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коен-
зимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); 
Верьовка С. В., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач лабораторії біохімії (ДУ «Інститут ото-
ларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН 
України»). (546/3)

Мальцева Світлана Юріївна, асистент кафедри бота-
ніки і садово-паркового господарства Мелітопольсько-
го державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького: «Урбанофлори південно-західної части-
ни Північного Приазов’я (на прикладі Бердянська, При-
морська та Генічеська)» (03.00.05 – ботаніка). Спецра-
да Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду імені 
М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тіміря-
зєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий керівник – 
Коршиков І. І., доктор біол. наук, професор, директор 
(Криворізький ботанічний сад НАН України). Опоненти: 
Мойсієнко І. І., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри ботаніки (Херсонський державний університет); 
Шиндер О. І., кандидат біол. наук, науковий співробітник 
відділу природної флори (Національний ботанічний сад 
імені М. М. Гришка НАН України). (547/3)
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Худолєєва Лідія Вікторівна, інженер лабораторії 
біофізики сигнальних систем відділу біофізики та радіо-
біології Інституту клітинної біології та генетичної інжене-
рії НАН України: «Біотехнологічні аспекти вирощування 
короткоротаційних плантацій Populus та Salix в Україні» 
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Дуган О. М., доктор 
біол. наук, професор, декан факультету біотехнології і 
біотехніки (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завіду-
вач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут моле-
кулярної біології і генетики НАН України); Прядкіна Г. О., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник відділу фізіології та екології 
фотосинтезу (Інститут фізіології рослин і генетики НАН 
України). (607/3)

Бєлаєва Яна Володимирівна, провідний інженер відді-
лу тропічних та субтропічних рослин Національного бота-
нічного саду імені М. М. Гришка HAH України: «Анатомо-
морфологічні особливості та репродуктивна біологія видів 
роду Begonia L. (Begoniaceae С. Agardh) за умов збережен-
ня ех situ» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у 
Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка HAH 
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 
285-41-05). Науковий керівник – Буюн Л. І., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
тропічних та субтропічних рослин (Національний бота-
нічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти: 
Гайдаржи М. М., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач НДЛ «Інтродуковане та природне 
фіторізноманіття» (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Бойко Л. І., кандидат біол. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу інтро-
дукції та акліматизації рослин (Криворізький ботанічний 
сад НАН України). (623/3)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Рева Максим Валерійович, асистент кафедри гідро-

геології та інженерної геології ННІ «Інститут геології» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Геолого-економічна оцінка супутньо-пластових 
вод нафтових і газових родовищ Східного нафтогазово-
го регіону України як цінної гідромінеральної сировини» 
(04.00.19 – економічна геологія). Спецрада Д 26.001.32 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Чом-
ко Д. Ф., кандидат геол. наук, доцент, доцент кафедри 
гідрогеології та інженерної геології (ННІ «Інститут геоло-
гії» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Удалов І. В., доктор геол. наук, до-

цент, завідувач кафедри гідрогеології (Харківський націо-
нальний університет імені В. Н. Каразіна); Толкунов А. А., 
кандидат геол. наук, начальник геологічного відділу (Дер-
жавне геофізичне підприємство «Укргеофізика»). (60/3)

Кошарна Софія Костянтинівна, тимчасово не працює: 
«Геолого-економічна оцінка залізорудних родовищ Криво-
різького басейну на етапі інтенсивного використання і ви-
снаження запасів» (04.00.19 – економічна геологія). Спец-
рада Д 26.001.32 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Коржнев М. М., доктор геол.-мін. наук. Опоненти: 
Євтєхов В. Д., доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач 
кафедри геології та прикладної мінералогії (Криворізький 
національний університет МОН України); Чернієнко Н. М., 
кандидат геол. наук, генеральний директор (ТОВ «Тутков-
ський управління проектами»). (185/3)

Ширінбекова Світлана Нурахмедівна, науковий спів-
робітник відділу космоекології та космічної мінерало-
гії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
М. П. Семененка НАН України: «Вплив земного вивітрю-
вання на структурно-мінералогічні особливості метеори-
тів» (04.00.20 – мінералогія, кристалографія). Спецрада Д 
26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення 
імені М. П. Семененка НАН України (03680, м. Київ-142, 
просп. Академіка Палладіна, 34; тел. 424-12-70). Науковий 
керівник – Семененко В. П., доктор геол.-мін. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
космоекології та космічної мінералогії (Інститут геохімії, 
мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН 
України). Опоненти: Вальтер А. А., доктор геол.-мін. наук, 
доцент, завідувач міжвідомчої лабораторії фізичних ме-
тодів дослідження руд (Інститут прикладної фізики НАН 
України); Шнюков С. Є., доктор геол. наук, доцент, за-
відувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії (ННІ 
«Інститут геології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України). (452/3)

Пономар Віталій Павлович, молодший науковий спів-
робітник відділу фізики мінеральних структур та біомі-
нералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
імені М. П. Семененка НАН України: «Зміни мінерально-
го складу та властивостей залізних руд різного типу під 
впливом магнетизуючого випалу» (04.00.20 – мінералогія, 
кристалографія). Спецрада Д 26.203.01 в Інституті гео-
хімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка 
НАН України (03680, м. Київ-142, просп. Академіка Палла-
діна, 34; тел. 424-12-70). Науковий керівник – Брик О. Б., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу фізики мінеральних структур 
та біомінералогії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоут-
ворення імені М. П. Семененка НАН України). Опоненти: 
Нестеровський В. А., доктор геол. наук, професор, про-
фесор кафедри геології нафти і газу (ННІ «Інститут гео-
логії» Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка); Скакун Л. З., кандидат геол.-мін. наук, доцент, 
завідувач кафедри мінералогії (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). (465/3)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Скакун Євген Вячеславович, аспірант кафедри органі-

зації і управління будівництвом Київського національного 
університету будівництва і архітектури МОН України: «Ор-
ганізаційно-технологічний інструментарій підготовки про-
ектів девелопменту у житловому будівництві» (05.23.08 – 
організація та технологія промислового та цивільного бу-
дівництва). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національ-
ному університеті будівництва і архітектури МОН України 
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 
244-96-37). Науковий керівник – Тугай О. А., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри організації і управлін-
ня будівництвом (Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Млодець-
кий В. Р., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
менеджменту, управління проектами і логістики (ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архі-
тектури» МОН України); Аушева Н. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри автоматизації теплоенер-
гетичних процесів та систем (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України). (2/3)

Зєйнієв Тєймур Гідаятович, асистент кафедри еконо-
міки і маркетингу Національного аерокосмічного універ-
ситету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»: «Моделі та методи інформаційної технології 
аналізу бізнес-процесів у функціонально-орієнтованій 
організації в умовах невизначеності» (05.13.06 – інформа-
ційні технології). Спецрада Д 64.062.01 у Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, 
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науко-
вий керівник – Романенков Ю. О., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри менеджменту (Національний аерокос-
мічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). Опоненти: Гамаюн І. П., доктор тех. 
наук, професор, декан факультету інформатики і управ-
ління (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Рубан І. В., доктор 
тех. наук, проректор з науково-методичної роботи (Хар-
ківський національний університет радіоелектроніки МОН 
України). (58/3)

Холод Олексій Григорович, старший викладач кафедри 
інформаційно-управляючих систем Кременчуцького на-
ціонального університету імені Михайла Остроградського 
МОН України: «Удосконалення технології створення кон-
тактів до поруватого шару напівпровідників» (05.27.06 – 
технологія, обладнання та виробництво електронної тех-
ніки). Спецрада К 45.052.04 у Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла Остроградського МОН 
України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; 

тел. (05366) 3-01-57). Науковий керівник – Притчин С. Е., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інформацій-
но-управляючих систем (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського МОН Укра-
їни). Опоненти: Єрохов В. Ю., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри напівпровідникової електроніки 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Лозінський В. Б., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник (Інститут фізики напівпровідників 
імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (85/3)

Теслюк Тарас Васильович, асистент кафедри авто-
матизованих систем управління Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Методи та засоби збору і 
опрацювання даних в системах управління енергоефек-
тивністю підприємства» (05.13.06 – інформаційні техно-
логії). Спецрада Д 35.052.14 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керів-
ник – Цмоць І. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри автоматизованих систем управління (Національний 
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Тимчен-
ко О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Укра-
їнська академія друкарства МОН України); Гнатчук Є. Г., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної 
інженерії та системного програмування (Хмельницький 
національний університет МОН України). (88/3)

Ковалишин Олег Степанович, молодший науковий 
співробітник сектору науково-консультаційного забезпе-
чення та інтелектуальної власності Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН України: «Про-
дукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів 
відновлюваної терапії» (05.13.23 – системи та засоби 
штучного інтелекту). Спецрада Д 35.052.14 у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-
98). Науковий керівник – Ткаченко Р. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій 
видавничої справи (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Березький О. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інжене-
рії (Тернопільський національний економічний універси-
тет МОН України); Повхан І. Ф., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри програмного забезпечення систем, декан 
факультету інформаційних технологій (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України). (89/3)

Горанчук Вадим Вікторович, молодший науковий спів-
робітник відділу безпеки ядерних установок Інституту 
проблем безпеки AEC НАН України: «Моніторинг активної 
зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагности-
ки» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). Спец-
рада Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки атомних 
електростанцій НАН України (07270, м. Чорнобиль, вул. 
Кірова, 36-а; тел. (04593) 5-10-44). Науковий керівник – 
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Борисенко В. І., доктор тех. наук, завідувач відділення 
атомної енергетики (Інститут проблем безпеки атомних 
електростанцій НАН України). Опоненти: Каденко І. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ядер-
ної фізики (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка МОН України); Маслов О. В., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри фізики (Одеський націо-
нальний політехнічний університет МОН України). (90/3)

Шаповалов Максим Валерійович, асистент кафедри 
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і 
технологій Донбаської державної машинобудівної акаде-
мії: «Зміцнення твердосплавного інструменту імпульсним 
магнітним полем для обробки виробів важкого машино-
будування» (05.03.01 – процеси механічної обробки, вер-
стати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий керівник – Васильченко Я. В., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри комп’ютеризованих мехатрон-
них систем, інструменту і технологій (Донбаська державна 
машинобудівна академія). Опоненти: Клочко О. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології маши-
нобудування та металорізальних верстатів (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»); Кобельник В. Р., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
конструювання верстатів, інструментів та машин (Терно-
пільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя). (96/3)

Пахомов Юрій Васильович, асистент кафедри автома-
тизації проектування обчислювальної техніки Харківсько-
го національного університету радіоелектроніки: «Моделі 
та методи тестопридатного проектування критичних сис-
тем логічного управління на основі кінцевих автоматів» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да Д 64.052.01 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-13-26). Науковий керівник – Мі-
рошник М. А., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український 
державний університет залізничного транспорту). Опонен-
ти: Фурман І. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка МОН Укра-
їни); Куланов В. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри спеціалізованих комп’ютерних систем (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» МОН України). (130/3)

Єлатонцев Дмитро Олександрович, асистент кафедри 
хімічної технології неорганічних речовин Дніпровського 
державного технічного університету: «Інтенсифікація про-
цесу очищення стічних вод коксохімічного виробництва 
від смолистих речовин» (05.17.21 – технологія водоочи-
щення). Спецрада Д 26.002.13 у Національному технічно-

му університеті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий ке-
рівник – Іванченко А. В., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри хімічної технології неорганічних речовин 
(Дніпровський державний технічний університет). Опо-
ненти: Сакалова Г. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри хімії та методики навчання хімії (Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбин-
ського); Косогіна І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення 
та загальної хімічної технології (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (146/3)

Павлюк Андрій Павлович, інженер-конструктор ТОВ 
«ОРБІТА БУДПРОЕКТ», м. Рівне: «Напружено-деформо-
ваний стан елементів з клеєної деревини в умовах косого 
згину» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спо-
руди). Спецрада К 47.104.06 у Національному університеті 
водного господарства та природокористування МОН Укра-
їни (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-
98). Науковий керівник – Гомон С. С., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри промислового, цивільного бу-
дівництва та інженерних споруд (Національний університет 
водного господарства та природокористування МОН Укра-
їни). Опоненти: Семко О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри архітектури та міського будівництва 
(Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка МОН України); Михайловський Д. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри металевих та 
дерев’яних конструкцій (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури МОН України). (148/3)

Ужегов Сергій Олегович, менеджер проектів – мене-
джер з ефективного використання енергії (енергомене-
джер) відділу фінансів, соціально-економічного розвитку 
та інвестицій Княгининівської сільради Луцького району 
Волинської області: «Несуча здатність, деформативність 
і тріщиностійкість тонкостінних оболонок типу «гіпербо-
лічний параболоїд» з використанням сталефібробетону» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада К 47.104.06 у Національному університеті вод-
ного господарства та природокористування МОН України 
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-98). 
Науковий керівник – Андрійчук О. В., кандидат тех. наук, до-
цент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький 
національний технічний університет МОН України). Опонен-
ти: Клименко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних спо-
руд (Одеська державна академія будівництва та архітектури 
МОН України); Білозір В. В., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри будівельних конструкцій (Львівський національний 
аграрний університет МОН України). (149/3)

Ясюк Іван Миколайович, головний спеціаліст (шляхо-
вик) ПП «ТОЛА»: «Робота та несуча здатність сталефібро-
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бетонних лотків» (05.23.01 – будівельні конструкції, бу-
дівлі та споруди). Спецрада К 47.104.06 у Національному 
університеті водного господарства та природокористуван-
ня МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. 
(0362) 63-30-98). Науковий керівник – Андрійчук О. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри будівництва та цивіль-
ної інженерії (Луцький національний технічний університет 
МОН України). Опоненти: Лапенко О. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій 
будівництва (Національний авіаційний університет МОН 
України); Хміль Р. Є., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
будівельних конструкцій та мостів (Інститут будівництва та 
інженерії довкілля Національного університету «Львівська 
політехніка» МОН України). (150/3)

Глєбов Олег Юрійович, старший науковий співробіт-
ник НДВ № 3 Науково-дослідного та проектно-конструк-
торського інституту «Молнія» Національного технічно-
го університету «Харківський політехнічний інститут»: 
«Вдосконалення заземлювальних пристроїв електричних 
підстанцій для забезпечення безаварійної роботи вто-
ринних кіл» (05.14.02 – електричні станції, мережі та сис-
теми). Спецрада К 64.050.06 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Коліушко Г. М., канди-
дат тех. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник Науково-дослідного та проектно-
конструкторського інституту «Молнія» (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»). Опоненти: Говоров П. П., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри світлотехніки та джерел світла 
(Харківський національний університет міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова); Чернюк А. М., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри фізики, електротехні-
ки і електроенергетики (Українська інженерно-педагогіч-
на академія). (152/3)

Клим Юрій Володимирович, молодший науковий спів-
робітник кафедри хімічної технології переробки пласт-
мас Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Розроблення основ технології одержання термопластич-
них нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівініл-
піролідону» (05.17.06 – технологія полімерних і компози-
ційних матеріалів). Спецрада Д 35.052.07 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79000, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науко-
вий керівник – Суберляк О. В., доктор хім. наук, професор, 
завідувач кафедри хімічної технології переробки пласт-
мас (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Добротвор І. Г., доктор тех. наук, доцент, про-
фесор кафедри економічної кібернетики та інформатики 
(Тернопільський національний економічний університет); 
Баштаник П. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних 
матеріалів (ДВНЗ «Український державний хіміко-техно-
логічний університет»). (153/3)

Пронь Світлана Віталіївна, старший викладач кафедри 
організації авіаційних робіт і послуг Національного авіацій-
ного університету: «Удосконалення транспортно-техноло-
гічного процесу для забезпечення вирощування сільсько-
господарських культур» (05.22.01 – транспортні системи). 
Спецрада Д 26.059.02 у Національному транспортному уні-
верситеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омелянови-
ча-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник – 
Соловйова О. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри організації авіаційних робіт і послуг (Національний авіа-
ційний університет МОН України). Опоненти: Прокудін Г. С., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри міжнарод-
них перевезень та митного контролю (Національний тран-
спортний університет МОН України); Комарніцький С. П., 
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри транспорт-
них технологій та засобів АПК (Подільський державний 
аграрно-технічний університет МОН України). (167/3)

Магась Наталія Іванівна, старший викладач кафедри 
екології та природоохоронних технологій Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 
«Підвищення рівня екологічної безпеки басейну річки Пів-
денний Буг у межах Миколаївської області» (21.06.01 – еко-
логічна безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському 
державному технічному університеті МОН України (51918, 
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-
16). Науковий керівник – Трохименко Г. Г., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри екології та природоохоронних 
технологій (Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова). Опоненти: Шаблій Т. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри екології та техно-
логії рослинних полімерів (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Мальований М. С., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансо-
ваного природокористування (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). (175/3)

Гейко Геннадій Вікторович, старший викладач кафедри 
обчислювальної техніки та програмування Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Моделі, методи та програмні компоненти бор-
тової комп’ютерної системи дизель-поїзда» (05.13.05 – 
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 
64.050.14 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науко-
вий керівник – Мезенцев М. В., кандидат тех. наук, доцент, 
професор кафедри обчислювальної техніки та програму-
вання (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Можаєв О. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних 
технологій факультету № 4 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Мірошник М. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем (Український державний універси-
тет залізничного транспорту). (211/3)
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Ліпчанська Оксана Валентинівна, старший викладач 
кафедри обчислювальної техніки та програмування На-
ціонального технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут»: «Методи обробки та передачі даних для 
підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локо-
мотива» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 
Науковий керівник – Семенов С. Г., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програ-
мування (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації про-
ектування обчислювальної техніки (Харківський національ-
ний університет радіоелектроніки); Лужецький В. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації 
(Вінницький національний технічний університет). (212/3)

Борис Андрій Орестович, аспірант кафедри технічної 
механіки та динаміки машин Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Покращення ефективності ме-
ханічних приводів застосуванням кулькових обгінно-за-
побіжних муфт» (05.02.02 – машинознавство). Спецрада 
Д 35.052.06 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Малащен-
ко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технічної механіки та динаміки машин (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Гевко І. Б., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту та адміністрування (Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя); Васильєва О. Е., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
математики і механіки (Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності). (215/3)

Пащенко Сергій Олександрович, асистент кафедри 
комп’ютерного моделювання процесів та систем На-
ціонального технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут»: «Розв’язання тривимірних задач 
терморадіаційної повзучості елементів конструкцій» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спец-
рада Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування 
імені А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. 
Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий керів-
ник – Бреславський Д. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та 
систем (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Пошивалов В. П., док-
тор тех. наук, професор, завідувач відділу надійності і дов-
говічності технічних систем (Інститут технічної механіки 
НАН і ДКА України); Склепус С. М., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробіт-
ник відділу математичного моделювання й оптимального 
проектування (Інститут проблем машинобудування імені 
А. М. Підгорного НАН України). (216/3)

Поточняк Яна Володимирівна, аспірант Одеського на-
ціонального політехнічного університету МОН України: 
«Моделі, методи та інформаційна технологія створення 
словників предметної області для побудови інформацій-
них систем» (05.13.06 – інформаційні технології). Спец-
рада Д 41.052.01 в Одеському національному політехніч-
ному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий керівник – 
Кунгурцев О. Б., кандидат тех. наук, професор, професор 
кафедри системного програмного забезпечення (Одесь-
кий національний політехнічний університет МОН Украї-
ни). Опоненти: Фісун М. Т., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення 
(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили МОН України); Шаховська Н. Б., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інформаційних систем та 
мереж (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). (224/3)

Івашко Інна Миколаївна, у декретній відпустці по до-
гляду за дитиною: «Структурно-параметрична оптимізація 
багатопозиційних радіолокаційних систем» (05.22.13 – 
навігація та управління рухом). Спецрада Д 26.062.03 у 
Національному авіаційному університеті МОН України 
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 497-
51-51). Науковий керівник – Яновський Ф. Й., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри електроніки (ННІ ае-
ронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного 
авіаційного університету). Опоненти: Баранов Г. Л., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних 
систем і технологій (Національний транспортний універси-
тет); Васильєв Д. В., кандидат тех. наук, старший викладач 
відділу підготовки персоналу із зв’язку, навігації та спо-
стереження навчально-сертифікаційного центру (Держ-
підприємство обслуговування повітряного руху України). 
(272/3)

Грабовська Наталія Романівна, асистент кафедри сис-
тем штучного інтелекту Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Інформаційні технології тривимірної 
реконструкції зображень металографічних дефектів для 
ламбертівської моделі відбиття світла» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада К 58.082.02 у Тернопільсько-
му національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-
51). Науковий керівник – Русин Б. П., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач відділу методів та систем дистанційного 
зондування (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпен-
ка НАН України). Опоненти: Шекета В. І., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри інженерії програмного забез-
печення (Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу); Яровий А. А., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних наук (Вінницький 
національний технічний університет). (278/3)

Топчий Віталій Леонідович, заступник начальника 
факультету радіаційного, хімічного, біологічного захис-
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ту та екологічної безпеки з навчальної та наукової робо-
ти – начальник навчальної частини Військового інституту 
танкових військ Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Високоміцні скло-
композиційні матеріали на основі дисилікату літію для 
захисту спеціальної техніки» (05.17.11 – технологія туго-
плавких неметалічних матеріалів). Спецрада Д 64.050.03 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-66-56). Науковий керів-
ник – Саввова О. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Геворкян Е. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри якості, стандартизації, 
сертифікації та технології виготовлення матеріалів (Укра-
їнський державний університет залізничного транспорту); 
Кольцова Я. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
хімічної технології кераміки і скла, заступник завідувача 
навчального відділу (ДВНЗ «Український державний хімі-
ко-технологічний університет»). (308/3)

Агаєва Ольга Айярівна, асистент кафедри залізо-
бетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської 
державної академії будівництва і архітектури: «Розрахун-
кова надійність прогінних залізобетонних конструкцій» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада Д 41.085.01 в Одеській державній академії бу-
дівництва і архітектури МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керів-
ник – Карпюк В. М., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних 
споруд (Одеська державна академія будівництва і архітек-
тури). Опоненти: Семко О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри архітектури та міського будівництва 
(Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка); Коваль П. М., кандидат тех. наук, про-
фесор кафедри, завідувач кафедри архітектурних кон-
струкцій (ДВНЗ «Національна академія образотворчого 
мистецтва і архітектури» Міністерства культури України). 
(310/3)

Левонюк Віталій Романович, асистент кафедри елек-
тротехнічних систем Львівського національного аграрно-
го університету: «Методи та засоби аналізу комутаційних 
перехідних процесів у лініях електропередачі надвисокої 
напруги на основі варіаційних підходів» (05.14.02 – елек-
тричні станції, мережі і системи). Спецрада К 05.052.05 у 
Вінницькому національному технічному університеті МОН 
України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. 
(0432) 56-08-48). Науковий керівник – Чабан А. В., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри електротехнічних 
систем (Львівський національний аграрний університет). 
Опоненти: Кулик В. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри електричних станцій і систем (Вінницький націо-
нальний технічний університет); Мірошник О. О., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри електропостачання 

та енергетичного менеджменту (Харківський національ-
ний технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка). (327/3)

Пірняк Віктор Михайлович, начальник відділу вну-
трішнього аудиту підприємства «ТОВ «Подільський 
енергоконсалтинг»: «Методи та засоби оптимізації пере-
тікань реактивної потужності в розподільних електроме-
режах на основі принципу Гамільтона-Остроградського» 
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада 
К 05.052.05 у Вінницькому національному технічному уні-
верситеті МОН України (21021, м. Вінниця. Хмельницьке 
шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – Леж-
нюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
електричних станцій та систем (Вінницький національний 
технічний університет). Опоненти: Саєнко Ю. Л., доктор 
тех. наук, професор, декан енергетичного факультету, 
професор кафедри електрифікації промислових підпри-
ємств (ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет»); Кацадзе Т. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри електричних мереж та систем (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (329/3)

Вірт Володимир Васильович, молодший науковий 
співробітник кафедри електронних приладів Національ-
ного університету «Львівська політехніка»: «Розроблення 
мікроелектронних сигнальних перетворювачів для при-
строїв фотовольтаїки» (05.27.01 – твердотільна електро-
ніка). Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-01). Науковий ке-
рівник – Барило Г. І., доктор тех. наук, доцент кафедри 
електронних приладів (Національний університет «Львів-
ська політехніка»). Опоненти: Вербицький В. Г., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Політан-
ський Л. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри радіотехніки та інформаційної безпеки (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). (330/3)

Бочкарев Сергій Володимирович, старший викладач 
кафедри фізичного виховання Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»: «Тех-
нологія білково-жирової суміші підвищеної харчової цін-
ності спеціального призначення» (05.18.06 – технологія 
жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних про-
дуктів). Спецрада Д 64.050.05 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Кричковська Л. В., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри органічного син-
тезу і нанотехнологій (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Носен-
ко Т. Т., доктор тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 
технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та 
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косметичних засобів (Національний університет харчових 
технологій); Куниця К. В., кандидат тех. наук, старший 
викладач кафедри інноваційних харчових і ресторанних 
технологій (Харківський торговельно-економічний інсти-
тут Київського національного торговельно-економічного 
університету). (335А/3)

Панченко Олександр Валентинович, асистент кафе-
дри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського 
національного університету будівництва і архітектури: 
«Напружено-деформований стан залізобетонних балок, 
підсилених композитними матеріалами, за енергетичним 
підходом» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та 
споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київському національ-
ному університеті будівництва і архітектури МОН України 
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 
248-32-65). Науковий керівник – Журавський О. Д., канди-
дат тех. наук, доцент, завідувач кафедри залізобетонних 
та кам’яних конструкцій (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури МОН України). Опонен-
ти: Савицький М. В., доктор тех. наук, професор, ректор 
(Придніпровська державна академія будівництва та архі-
тектури МОН України); Коваль П. М., кандидат тех. наук, 
професор, завідувач кафедри архітектурних конструкцій 
(Національна академія образотворчого мистецтва і архі-
тектури МОН України). (336/3)

Сібіковський Олександр Васильович, молодший нау-
ковий співробітник НДЧ Київського національного універ-
ситету будівництва і архітектури: «Ефективні конструкції 
багатопрольотних каркасів та циліндричних криволіній-
них рамп багатоповерхових гаражів-стоянок» (05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 
26.056.04 у Київському національному університеті будів-
ництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий 
керівник – Скорук Л. М., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри залізобетонних та кам’яних конструкцій (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). Опоненти: Першаков В. М., доктор тех. наук, про-
фесор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів 
(Національний авіаційний університет МОН України); Жар-
ко Л. О., кандидат тех. наук, завідувач відділу досліджень 
конструкцій будівель і споруд (ДП «Державний НДІ буді-
вельних конструкцій»). (337/3)

Філянін Данило Володимирович, асистент кафедри 
електропостачання Національного технічного університе-
ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: «Методи і засоби інформаційного забезпе-
чення режимів роботи електричних мереж в умовах низь-
кої якості електроенергії» (05.14.02 – електричні станції, 
мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 
тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Волошко А. В., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри електропос-

тачання (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 
Опоненти: Тугай Ю. І., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу оптимізації систем елек-
тропостачання № 14 (Інститут електродинаміки НАН Украї-
ни); Лазуренко О. П., кандидат тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри електричних станцій (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). (345/3)

Вернигора Віктор Дмитрович, старший викладач ка-
федри охорони праці та безпеки життєдіяльності Дні-
провського державного технічного університету: «Удо-
сконалення екологічно безпечної технології утилізації 
шліфувальних шламових відходів» (21.06.01 – екологіч-
на безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському дер-
жавному технічному університеті МОН України (51918, 
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-
65-16). Науковий керівник – Коробочка О. М., доктор тех. 
наук, професор, ректор (Дніпровський державний техніч-
ний університет). Опоненти: Павличенко А. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та технологій 
захисту навколишнього середовища (Національний тех-
нічний університет «Дніпровська політехніка» МОН Укра-
їни); Вамболь В. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри охорони праці та технічного забезпечення аварій-
но-рятувальних робіт (Національний університет цивіль-
ного захисту України ДСНС України). (347/3)

 Рибак Ольга Володимирівна, старший викладач кафе-
дри інформаційних технологій проектування в машинобу-
дуванні Одеського національного політехнічного універси-
тету МОН України: «Математичне моделювання, аналіз та 
оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування 
плазмових покриттів» (05.13.12 – системи автоматизації 
проектувальних робіт). Спецрада К 41.052.08 в Одеському 
національному політехнічному університеті МОН України 
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (067) 487-73-
62). Науковий керівник – Тонконогий В. М., доктор тех. 
наук, професор, директор Інституту промислових техно-
логій, дизайну та менеджменту (Одеський національний 
політехнічний університет МОН України). Опоненти: Гоме-
нюк С. І., доктор тех. наук, професор, декан математич-
ного факультету (Запорізький національний університет 
МОН України); Лазарєва Д. В., кандидат тех. наук, за-
відувач кафедри інформаційних технологій та прикладної 
математики (Одеська державна академія будівництва та 
архітектури МОН України). (350/3)

Городиська Олена Володимирівна, асистент кафедри 
харчових технологій Чернігівського національного техно-
логічного університету: «Технологія кондитерської гла-
зурі з використанням продуктів переробки виноградного 
жмиху» (05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, 
кондитерських виробів та харчових концентратів). Спец-
рада К 64.088.03 у Харківському державному університеті 
харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. 
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керів-



46

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '19

ник – Гревцева Н. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів і харчоконцентратів (Харківський державний уні-
верситет харчування та торгівлі). Опоненти: Оболкіна В. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри хлібопе-
карського, кондитерського та бродильного виробництв 
(Інститут післядипломної освіти Національного універси-
тету харчових технологій МОН України); Коркач Г. В., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 
(Одеська національна академія харчових технологій МОН 
України). (383/3)

Смаженко Катерина Олександрівна, старший викла-
дач кафедри інформаційної безпеки та передачі даних 
Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова: 
«Компенсація надлишковості в блокових кодах на основі 
таймерних сигналів» (05.12.02 – телекомунікаційні сис-
теми та мережі). Спецрада Д 41.816.01 в Одеській націо-
нальній академії зв’язку імені О. С. Попова МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). 
Науковий керівник – Захарченко М. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки та 
передачі даних (Одеська національна академія зв’язку 
імені О. С. Попова). Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»); Гринке-
вич Г. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теле-
комунікаційних систем та мереж (Державний університет 
телекомунікацій). (414/3)

Лашко Євгеній Євгенович, асистент кафедри галузево-
го машинобудування Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського: «Зниження де-
фектності поверхневих шарів виробів з вуглець-вуглеце-
вих композитів при гідроабразивному різанні» (05.03.01 – 
процеси механічної обробки, верстати та інструменти). 
Спецрада К 45.052.03 у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського МОН Укра-
їни (39602, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. 
(05366) 3-60-00). Науковий керівник – Саленко О. Ф., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри галузевого 
машинобудування (Кременчуцький національний універ-
ситет імені Михайла Остроградського). Опоненти: Майбо-
рода В. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
інтегрованих технологій машинобудування (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Кальченко В. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автомобільного 
транспорту та галузевого машинобудування, проректор з 
науково-педагогічної роботи (Чернігівський національний 
технологічний університет). (445/3)

Зурнаджи Вадим Іванович, асистент кафедри фізики 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: 
«Підвищення механічних властивостей економнолего-
ваних сталей використанням термічної обробки за тех-

нологією «Quenching-and-Partitioning» (05.16.01 – ме-
талознавство та термічна обробка металів). Спецрада Д 
12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий ке-
рівник – Єфременко В. Г., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри фізики (ДВНЗ «Приазовський держав-
ний технічний університет»). Опоненти: Вакуленко І. О., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри «При-
кладна механіка та матеріалознавство» (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна); Глотка О. А., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри «Фізичне ма-
теріалознавство» (Запорізький національний технічний 
університет). (446/3)

Ченчева Ольга Олександрівна, асистент кафедри галу-
зевого машинобудування Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського: «Удоско-
налення мотор-шпинделя для ефективного свердлуван-
ня вуглепластиків трубчастими алмазними свердлами» 
(05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та ін-
струменти). Спецрада К 45.052.03 у Кременчуцькому на-
ціональному університеті імені Михайла Остроградського 
МОН України (39602, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 
20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Щети-
нін В. Т., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри 
галузевого машинобудування (Кременчуцький національ-
ний університет імені Михайла Остроградського). Опонен-
ти: Мельничук П. П., доктор тех. наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, професор кафедри при-
кладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Житомирський державний технологічний університет); 
Юрчишин О. Я., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри конструювання верстатів та машин (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (449/3)

Мак-Мак Наталя Євгенівна, майстер виробничого на-
вчання кафедри «Матеріалознавство та перспективні тех-
нології» ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет»: «Створення метастабільних станів та зміцнення 
конструкційних сталей способами термічної та хіміко-тер-
мічної обробки» (05.16.01 – металознавство та термічна 
обробка металів). Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазов-
ський державний технічний університет» МОН України 
(87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 
33-34-16). Науковий керівник – Чейлях О. П., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри «Матеріалознавство 
та перспективні технології» (ДВНЗ «Приазовський дер-
жавний технічний університет»). Опоненти: Чернега С. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри метало-
знавства і термічної обробки (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»); Дейнеко Л. М., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри термічної обробки металів (На-
ціональна металургійна академія України). (450/3)
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Применко Владислав Геннадійович, старший викладач 
Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет ме-
неджменту і бізнесу Київського університету культури»: 
«Технології добавок дієтичних селен-білкових та соусів з 
їх використанням» (05.18.16 – технологія харчової про-
дукції). 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 – Головко Т. М., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри товарознавства в митній справі 
(Харківський державний університет харчування та торгів-
лі МОН України). Опоненти: Свідло К. В., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри інноваційних харчових і ресто-
ранних технологій (Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економіч-
ного університету МОН України); Гавриш А. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанної 
і аюрведичної продукції (Національний університет харчо-
вих технологій МОН України). (489/3)

Геліх Анна Олександрівна, асистент кафедри техно-
логії молока і м’яса Сумського національного аграрного 
університету МОН України: «Технології напівфабрикату 
з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його 
використанням» (05.18.16 – технологія харчової продук-
ції). 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 – Головко Т. М., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри товарознавства в митній справі 
(Харківський державний університет харчування та торгів-
лі МОН України). Опоненти: Кравченко М. Ф., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології і організації 
ресторанного господарства (Київський національний тор-
говельно-економічний університет МОН України); Пасіч-
ний В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
м’яса і м’ясних продуктів (Національний університет хар-
чових технологій МОН України). (490/3)

Муляр Дмитро Леонідович, генеральний директор 
ТОВ «Інженерне бюро професора Катценбаха та Парт-
нери–Україна»: «Розробка ефективних конструктивних 
рішень плитно-пальових фундаментів багатоповерхових 
будівель» (05.23.02 – основи та фундаменти). Спецрада Д 
26.056.05 у Київському національному університеті будів-
ництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Самородов О. В., доктор тех. наук, професор, 
доцент, завідувач кафедри геотехніки та підземних споруд 
(Харківський національний університет будівництва та ар-
хітектури МОН України). Опоненти: Винников О. Л., доктор 
тех. наук, професор, в. о. директора ННІ нафти і газу (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України); Корнієнко М. В., кандидат тех. 
наук, професор, професор кафедри геотехніки (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). (516/3)

Цірук Ганна Вікторівна, провідний інженер-конструк-
тор ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»: «Компенса-
ція похибок та зовнішніх збурень при вимірюванні кутової 
швидкості вібраційним датчиком диференційного типу» 
(05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 
величин). Спецрада К 26.062.18 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03680, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-71-58). Науковий 
керівник – Чіковані В. В., доктор тех. наук, доцент, профе-
сор кафедри аеронавігаційних систем управління (Націо-
нальний авіаційний університет). Опоненти: Корсун В. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології 
та інформаційно-вимірювальних технологій (Національ-
ний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Че-
пюк Л. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри метрології 
та інформаційно-обчислювальної техніки (Житомирський 
державний технологічний університет). (520/3)

Ходич Олексій Володимирович, здобувач Інституту 
спеціального зв’язку та захисту інформації Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Методи формування 
вимог до метрологічного обслуговування засобів спеці-
ального зв’язку» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація 
та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-23-98). Науковий керівник – Сакович Л. М., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент спеціальної кафедри № 4 (Ін-
ститут спеціального зв’язку та захисту інформації Націо-
нального технічного університету України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Васілевський О. М., доктор тех. наук, професор, перший 
проректор з науково-педагогічної роботи по організації 
навчального процесу та його науково-методичного забез-
печення (Вінницький національний технічний університет 
МОН України); Бойко Т. Г., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри приладів точної механіки (Національ-
ний університет «Львівська політехніка» МОН України). 
(521/3)

Шуклін Герман Вікторович, старший викладач кафедри 
вищої математики Державного університету телекомуніка-
цій МОН України: «Методика формування моделі держав-
ного регулювання кібернетичної безпеки фондового ринку 
на основі теорії диференціальних рівнянь із запізненням» 
(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-
25-88). Науковий керівник – Барабаш О. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри вищої математики (Держав-
ний університет телекомунікацій МОН України). Опонен-
ти: Міщенко А. В., доктор тех. наук, професор, технічний 
директор (КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни); 
Молодецька К. В., доктор тех. наук, доцент, керівник ННЦ 
інформаційних технологій (Житомирський національний 
агроекологічний університет МОН України). (526/3)
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Леонт’єва Анна Ігорівна, молодший науковий співро-
бітник НДІ фундаментальних і прикладних досліджень 
Одеського національного морського університету МОН 
України: «Управління змістом програм розвитку проектно-
орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора 
контейнерного терміналу)» (05.13.22 – управління про-
ектами та програмами). Спецрада Д 41.060.01 в Одесько-
му національному морському університеті МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 728-25-
64). Науковий керівник – Онищенко С. П., доктор екон. 
наук, професор, директор ННІ морського бізнесу (Одесь-
кий національний морський університет МОН України). 
Опоненти: Колеснікова К. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри технологій управління (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка МОН Украї-
ни); Фесенко Т. Г., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завіду-
вача кафедри будівництва та архітектури (Луганський на-
ціональний аграрний університет МОН України, м. Харків). 
(528/3)

Петросян Віктор Миколайович, науковий співробітник 
НДІ фундаментальних та прикладних досліджень Одесь-
кого національного морського університету МОН Украї-
ни: «Визначення експлуатаційних параметрів воднотран-
спортних споруд типу «больверк» (05.22.20 – експлуата-
ція та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 41.060.01 
в Одеському національному морському університеті МОН 
України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 
728-25-64). Науковий керівник – Дубровський М. П., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Морські і 
річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» 
(Одеський національний морський університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Ковтун В. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри основ проектування (Хмельницький 
національний університет МОН України); Осадчий В. С., 
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри гідротехніч-
ного будівництва (Одеська державна академія будівництва 
та архітектури МОН України). (529/3)

Коваленко Вячеслав Валерійович, заступник директо-
ра з фінансових питань ТОВ «Нерудбудторг»: «Покращен-
ня функціонування розвантажувальних пристроїв напів-
вагонів шляхом удосконалення їх конструкції та методів 
розрахунків» (05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга 
поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у Східноукраїнському націо-
нальному університеті імені Володимира Даля МОН Укра-
їни (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; 
тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Горбунов М. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри залізнич-
ного, автомобільного транспорту та підйомно-транспорт-
них машин (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Маслі-
єв В. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
електричного транспорту та тепловозобудування (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут» МОН України); Багров О. М., кандидат тех. 
наук, завідувач науково-дослідної групи наукових та екс-

периментальних досліджень на статичну міцність та вто-
му конструкцій залізничної техніки (ДП «Український НДІ 
вагонобудування» Мінекономрозвитку України). (532/3)

Клецька Ольга Віталіївна, асистент кафедри теплотех-
ніки та теплових двигунів Українського державного уні-
верситету залізничного транспорту: «Удосконалення кон-
струкції маневрових тепловозів за рахунок впровадження 
сучасних енергозберігаючих технологій» (05.22.07 – рухо-
мий склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 
у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 
керівник – Фалендиш А. П., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту). Опоненти: Капіца М. І., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри локомотивів (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна); Дробаха В. І., кандидат 
тех. наук, начальник відділу експлуатації (ПрАТ «Київ-Дні-
провське міжгалузеве підприємство промислового заліз-
ничного транспорту»). (533/3)

Артеменко Олександр Вікторович, начальник вироб-
ничо-технічного відділу Виробничого підрозділу «Локо-
мотивне депо Лозова» Регіональної філії «Південна заліз-
ниця» АТ «Укрзалізниця»: «Удосконалення методів оцінки 
впливу технічних засобів для енергозбереження на про-
грів маневрових тепловозів» (05.22.07 – рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у Схід-
ноукраїнському національному університеті імені Володи-
мира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий ке-
рівник – Фалендиш А. П., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів (Укра-
їнський державний університет залізничного транспорту). 
Опоненти: Фомін О. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри вагонів та вагонного господарства (Державний 
університет інфраструктури та технологій); Могила В. І., 
кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри залізнич-
ного та автомобільного транспорту і підйомно-транспорт-
них машин (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля). (534/3)

Фомін Володимир Вікторович, заступник директора 
з технічних питань ТОВ «Нерудбудторг»: «Удосконален-
ня несівної та розвантажувальної систем вагонів-хоперів 
для гарячих окатишів та агломерату з метою поліпшення 
їх техніко-економічних показників» (05.22.07 – рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Во-
лодимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 
керівник – Горбунов М. І., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри залізничного, автомобільного транспор-
ту та підйомно-транспортних машин (Східноукраїнський 
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національний університет імені Володимира Даля МОН 
України). Опоненти: Маслієв В. Г., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри електричного транспорту та 
тепловозобудування (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); Ба-
гров О. М., кандидат тех. наук, завідувач науково-дослід-
ної групи наукових та експериментальних досліджень на 
статичну міцність та втому конструкцій залізничної техніки 
(ДП «Український НДІ вагонобудування» Мінекономроз-
витку України). (537/3)

Лебідь Віталій Васильович, науковий співробітник ла-
бораторії теплотехніки та енергозберігаючих технологій 
відділу металургії чавуну Інституту чорної металургії імені 
З. І. Некрасова НАН України: «Удосконалення технології 
доменної плавки управлінням розподілом шихти і газів із 
застосуванням безконусних завантажувальних пристроїв» 
(05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спе-
ціальних сплавів). Спецрада К 08.231.01 в Інституті чорної 
металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дні-
про, площа Академіка Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-
15, 790-05-12). Науковий керівник – Меркулов О. Є., кан-
дидат тех. наук, старший науковий співробітник, вчений 
секретар (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова 
НАН України). Опоненти: Бочка В. В., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри металургії чавуну (Національна 
металургійна академія України); Руських В. П., кандидат 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри металургії чорних 
металів (ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет»). (548/3)

Корнілов Богдан Володимирович, молодший науковий 
співробітник лабораторії теплотехніки та енергозберігаю-
чих технологій відділу металургії чавуну Інституту чорної 
металургії імені З. І. Некрасова НАН України: «Удоскона-
лення технології і підвищення енергоефективності до-
менної плавки шляхом поліпшення тепло-газодинамічної 
роботи фурменої і колошникової зон доменної печі із за-
стосуванням пиловугільного палива» (05.16.02 – металур-
гія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів). 
Спецрада К 08.231.01 в Інституті чорної металургії імені 
З. І. Некрасова НАН України (49107, м. Дніпро, площа Ака-
деміка Стародубова, 1; тел. (056) 790-05-12). Науковий ке-
рівник – Чайка О. Л., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітники, завідувач лабораторії теплотехніки та енер-
гозберігаючих технологій відділу металургії чавуну (Інсти-
тут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). 
Опоненти: Петренко В. О., доктор тех. наук, доцент, про-
фесор кафедри інтелектуальної власності та управління 
проектами (Національна металургійна академія України); 
Глущенко О. Л., кандидат тех. наук, доцент, декан енерге-
тичного факультету (Дніпровський державний технічний 
університет). (549/3)

Ополінський Ігор Олегович, інженер І категорії кафе-
дри інженерної екології Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»: «Удосконалення технології утилізації 
органічних відходів анаеробним зброджуванням з попе-
редньою деструкцією субстрату» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада К 45.052.05 у Кременчуцькому націо-
нальному університеті імені Михайла Остроградського 
МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравне-
ва, 20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Тка-
чук К. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інженерної екології (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). Опоненти: Цибуля С. Д., доктор тех. наук, 
професор, директор ННІ технологій (Чернігівський націо-
нальний технологічний університет); Никифоров В. В., 
доктор біол. наук, професор, перший проректор (Кре-
менчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського). (551/3)

Корцова Олена Леонідівна, старший викладач кафе-
дри екологічної безпеки та організації природокористу-
вання Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського: «Оцінка та прогнозування 
впливу промислових комплексів на стан атмосферно-
го повітря урбосистем» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада К 45.052.05 у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського МОН Укра-
їни (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. 
(05366) 3-60-00). Науковий керівник – Бахарєв В. С., док-
тор тех. наук, доцент, декан факультету природничих наук 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського). Опоненти: Зберовський О. В., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач ка-
федри екології та охорони навколишнього середовища 
(Дніпровський державний технічний університет); Анто-
нов А. В., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, професор кафедри екологічного аудиту та експерти-
зи (Державна екологічна академія післядипломної освіти 
та управління Мінекології України). (552/3)

Кутова Оксана Юріївна, інженер І категорії кафедри 
електронної інженерії Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: «Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі 
кремнієвих польових структур» (05.11.17 – біологічні та 
медичні прилади і системи). Спецрада Д 26.002.19 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-
82-62). Науковий керівник – Тимофєєв В. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри електронної інженерії 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Сторчун Є. В., доктор тех. наук, професор кафедри 
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних техно-
логій (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Мамілов С. О., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, вчений секретар (Інститут прикладних проб-
лем фізики і біофізики НАН України). (554/3)
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Клєвцова Марина Олександрівна, директор ТОВ 
«Фабрика Світязь»: «Методи забезпечення якості про-
дукції на малопотужному кондитерському підприємстві» 
(05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення). Спецрада Д 26.002.20 у Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). На-
уковий керівник – Володарський Є. Т., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри автоматизації експеримен-
тальних досліджень (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). Опоненти: Тріщ Р. М., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації 
та сертифікації (Українська інженерно-педагогічна акаде-
мія); Кучерук В. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри метрології та промислової автоматики (Вінниць-
кий національний технічний університет). (561/3)

Аулін Дмитро Олександрович, старший викладач ка-
федри експлуатації та ремонту рухомого складу Україн-
ського державного університету залізничного транспор-
ту: «Удосконалення технічного обслуговування системи 
паливоподачі тепловозних дизелів» (05.22.07 – рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Во-
лодимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 
керівник – Фалендиш А. П., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту). Опоненти: Капіца М. І., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри локомотивів (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна); Могила В. І., кандидат 
тех. наук, доцент, професор кафедри залізничного та ав-
томобільного транспорту і підйомно-транспортних машин 
(Східноукраїнський національний університет імені Воло-
димира Даля). (563/3)

Штангрет Назар Олегович, викладач кафедри пожеж-
ної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності: «Під-
вищення ефективності ліквідування пожеж у підвальних 
приміщеннях комбінованим застосуванням димовсмок-
тувачів та струменів тонкорозпиленої води» (21.06.02 – 
пожежна безпека). Спецрада К 35.874.01 у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС 
України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 
233-24-79). Науковий керівник – Лущ В. І., кандидат тех. 
наук, доцент, заступник начальника кафедри пожежної 
тактики та аварійно-рятувальних робіт (Львівський дер-
жавний університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: 
Антонов А. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри екологічного аудиту та екс-
пертизи (Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління Мінекології України); Огурцов С. Ю., 

кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, 
учений секретар (Український НДІ цивільного захисту). 
(608/3)

Суліма Світлана Валеріївна, асистент кафедри інфор-
маційно-телекомунікаційних мереж Інституту телекомуні-
каційних систем Національного технічного університету 
України «Київськиий політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: «Методи реконфігурації обчислювальних 
ресурсів базової мережі на основі технології віртуалізації» 
(05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спец-
рада Д 26.002.14 у Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Пере-
моги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Ску-
лиш М. А., кандидат тех. наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри інформаційно-телекомунікацій-
них мереж (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). Опоненти: Печурін М. К., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж 
(Національний авіаційний університет); Гринкевич Г. О., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри телекомуні-
каційних систем та мереж (Державший університет теле-
комунікацій). (609/3)

Слуцька Оксана Михайлівна, старший науковий спів-
робітник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ заходів 
цивільного захисту Українського НДІ цивільного захисту: 
«Удосконалення системи оцінювання якості піноутворю-
вачів для гасіння пожеж» (21.06.02 – пожежна безпека). 
Спецрада К 35.874.01 в Українському НДІ цивільного за-
хисту ДСНС України (01011, м. Київ, вул. Рибальська, 
18; тел. (0442) 280-18-01). Науковий керівник – Борови-
ков В. О., кандидат тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості (ГО 
«Українська федерація спеціалістів безпеки»). Опоненти: 
Кириченко О. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, начальник кафедри пожежно-профілактичної 
роботи (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Ге-
роїв Чорнобиля); Грушовінчук О. В., кандидат тех. наук, 
заступник начальника Державного центру сертифікації 
ДСНС України – начальник відділу інспектування у сфері 
пожежної та техногенної безпеки Державного центру сер-
тифікації ДСНС України. (610/3)

Філюк Ярослав Олександрович, асистент кафедри 
електричної інженерії Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя: «Світлотех-
нічні установки з автономним живленням» (05.09.07 – 
світлотехніка та джерела світла). Спецрада К 58.052.04 у 
Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. 
Руська, 56; тел. (0352) 43-51-14). Науковий керівник – Ан-
дрійчук В. А., доктор тех. наук, професор кафедри елек-
тричної інженерії (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя МОН України). Опоненти: 
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Кожушко Г. М., доктор тех. наук, професор кафедри то-
варознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
(Полтавський університет економіки і торгівлі МОН Украї-
ни); Добровольський Ю. Г., доктор тех. наук, доцент кафе-
дри фізики напівпровідників і наноструктур (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). (621/3)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Адаменко Ольга Павлівна, фахівець з сертифікації 

продукції ТОВ «НПП «Міжнародні стандарти і системи»: 
«Особливості розвитку та заходи обмеження шкідливості 
фузаріозу сої в умовах східної частини Лісостепу Укра-
їни» (06.01.11 – фітопатологія). Спецрада К 64.803.02 у 
Харківському національному аграрному університеті іме-
ні В. В. Докучаєва МОН України (62483, Харківська обл., 
п/в «Докучаєвське-2»; тел. (057) 709-03-00). Науковий 
керівник – Петренкова В. П., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, керівник відділу теоре-
тичних досліджень у рослинництві та генетичних ресурсів 
рослин (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України). Опоненти: Бабаянц О. В., доктор біол. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу фітопатоло-
гії та ентомології (Селекційно-генетичний інститут – На-
ціональний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН 
України); Тимошенко О. П., кандидат с.-г. наук, доцент 
кафедри аграрних технологій та лісового господарства 
(Чернігівський національний технологічний університет). 
(151/3)

Тирусь Марія Львівна, лаборант кафедри технологій 
у рослинництві Львівського національного аграрного уні-
верситету: «Формування продуктивності буряка цукрового 
залежно від впливу агротехнічних заходів в умовах Лісо-
степу західного» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 
05.854.0 в Інституті кормів та сільського господарства По-
ділля НААН України (21100, м. Вінниця, просп. Юності, 16; 
тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник – Лихочвор В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри техноло-
гій у рослинництві (Львівський національний аграрний 
університет). Опоненти: Карпук Л. М., доктор с.-г. наук, 
доцент, професор кафедри землеробства, агрохімії та 
ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний 
університет МОН України); Присяжнюк О. І., кандидат с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії математичного моделювання та інформаційних техно-
логій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України). (231/3)

Пущак Володимир Ігорович, аспірант Інституту сіль-
ського господарства Карпатського регіону НААН України: 
«Продуктивність сортів нуту залежно від елементів інтен-
сифікації технології вирощування в умовах Лісостепу за-
хідного» (06.01.09 – рослинництво). 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 – Лихочвор В. В., 

доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри техно-
логій у рослинництві (Львівський національний аграрний 
університет). Опоненти: Бахмат О. М., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри екології, карантину і захис-
ту рослин (Подільський державний аграрно-технічний уні-
верситет); Голодна А. В., доктор с.-г. наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий співробітник адап-
тивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і 
олійних культур (ННЦ «Інститут землеробства НААН Укра-
їни»). (232/3)

Абельмасов Олексій Вікторович, науковий співробіт-
ник лабораторії селекції скоростиглих гібридів кукурудзи 
ДУ «Інститут зернових культур НААН України»: «Адаптація 
вихідного матеріалу, спорідненого з плазмою Айодент, 
при селекції скоростиглих гібридів кукурудзи для степової 
зони України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спец-
рада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур» НААН 
України (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий керівник – Дзюбець-
кий Б. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу 
селекції і насінництва зернових культур (ДУ «Інститут 
зернових культур НААН України»). Опоненти: Лавринен-
ко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу 
селекції (Інститут зрошуваного землеробства НААН Укра-
їни); Чернобай Л. М., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії селекції і насінництва 
кукурудзи (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України). (309/3)

Киричук Ірина Валерїївна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії мікробіологічного методу захисту 
рослин Інституту захисту рослин НААН України: «Шкідни-
ки буряка столового та заходи обмеження їх чисельності 
в Поліссі України» (16.00.10 – ентомологія). Спецрада Д 
26.376.01 в Інституті захисту рослин НААН України (03022, 
м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). На-
уковий керівник – Ткаленко Г. М., доктор с.-г. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач лабораторії мікро-
біологічного методу захисту рослин (Інститут захисту 
рослин НААН України). Опоненти: Саблук В. Т., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач відділу фітопатології і ентомо-
логії (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України); Шушківська Н. І., кандидат с.-г. наук, до-
цент, доцент кафедри технологій у рослинництві та захис-
ту рослин (Білоцерківський національний аграрний універ-
ситет МОН України). (392/3)

Захарченко Катерина Вікторівна, провідний фа-
хівець науково-дослідної теми номер держреєстрації 
011711002542 Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: «Біотехнологічний спо-
сіб стимуляції росту поросят-сисунів біологічно активни-
ми препаратами» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 
27.821.01 у Білоцерківському національному аграрному 
університеті МОН України (09117, м. Біла Церква, площа 
Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Науковий керівник – 
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Себа М. В., кандидат с.-г. наук, доцент (Національний унві-
ерситет біоресурсів і природокористування України). Опо-
ненти: Шаран М. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
лабораторії біотехнології відтворення (Інститут біології 
тварин НААН України); Троцький П. А., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник лабораторії біотехнології 
відтворення (Інститут розведення і генетики тварин імені 
М. В. Зубця НААН України). (413/3)

Пророченко Тетяна Іванівна, фахівець II категорії відді-
лу якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи 
Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України: «Особливості розвитку та продуктивність 
ріпаку ярого (Brassica napus f. annua D. C.) залежно від 
елементів технології вирощування в Правобережному Лі-
состепу» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 26.004.10 
у Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Єрмакова Л. М., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафе-
дри рослинництва (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Сінченко В. М., 
доктор с.-г. наук, доцент, член-кореспондент НААН Укра-
їни, заступник директора з наукової роботи (Інститут біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН України); 
Хмелянчишин Ю. В., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент 
кафедри рослинництва, селекції та насінництва (Поділь-
ський державний аграрно-технічний університет). (542/3)

Гейсун Анастасія Анатоліївна, асистент кафедри біо-
технології ДВНЗ «Український державний хіміко-техно-
логічний університет»: «Біотехнологія одержання біома-
си вермикультури за впливу Гуміліду та її використання 
для вирощування молодняку фазана мисливського» 
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 27.821.01 у Біло-
церківському національному аграрному університеті МОН 
України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел. 
(04563) 5-12-88). Науковий керівник – Степченко Л. М., 
кандидат біол. наук, професор, завідувач кафедри фізі-
ології та біохімії сільськогосподарських тварин (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет). Опо-
ненти: Таргоня В. С., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник (УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого); Вов-
когон А. Г., кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафе-
дри безпечності та якості харчових продуктів, сировини 
і технологічних процесів (Білоцерківський національний 
аграрний університет). (550/3)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Ляшуга Ірина Юріївна, викладач кафедри фізичного 

виховання Національного технічного університету «Хар-
ківський 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 сис-
тем (Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Храмова-Баранова О. Л., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри дизайну 
(Черкаський державний технологічний університет); Гу-
рінчук С. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
іноземних мов за професійним спрямуванням (Держав-
ний університет інфраструктури та технологій). (121/3)

Тлєуш Віктор Махмутович, викладач кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін КЗВО «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облра-
ди: «Трансформація адміністративно-територіального 
устрою Катеринославщини – Дніпропетровщини (1802 – 
1939)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 
у Запорізькому національному університеті МОН України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
764-45-46). Науковий керівник – Турченко Ф. Г., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої істо-
рії України (Запорізький національний університет). Опо-
ненти: Константінова В. М., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри історії та філософії (Бердянський дер-
жавний педагогічний університет); Черемісін О. В., доктор 
істор. наук, доцент, професор кафедри філософії та со-
ціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський державний 
аграрний університет). (348/3)

Янов Дмитро Миронович, лаборант сектору нуміз-
матики у відділі наукової обробки та зберігання фондів 
Одеського археологічного музею НАН України: «Обіг мо-
нет Османської імперії у Карпато-Дністровському регіоні 
(1381 – 1691 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада 
Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворян-
ська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Дзи-
говський О. М., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри археології та етнології України (Одеський націо-
нальний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Чуч-
ко М. К., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 
історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Бакалець О. А., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри історії, правознавства та методики навчання 
(Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка). (541/3)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бобрівець Віталій Володимирович, директор ДП «Газ-

постач» ПАТ «Тернопільміськгаз»: «Податкове стимулю-
вання благодійництва: зарубіжна практика та перспективи 
України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 58.082.01 у Тернопільському національному економіч-
ному університеті МОН України (46000, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – 
Десятнюк О. М., доктор екон. наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи, професор кафедри подат-
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ків та фіскальної політики (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Мельник В. М., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Слатвінська М. О., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів 
(Одеський національний економічний університет МОН 
України). (22/3)

Длугопольська Тетяна Ігорівна, викладач кафедри 
міжнародних економічних відносин Тернопільського на-
ціонального економічного університету: «Фінансування 
соціальних видатків крізь призму забезпечення соціальної 
безпеки держави» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 58.082.01 у Тер-
нопільському національному економічному університеті 
МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-51). Науковий керівник – Мартинюк В. П., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри підпри-
ємництва та екологічної експертизи товарів (Національний 
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Зато-
нацька Т. Г., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри економічної кібернетики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Сімахо-
ва А. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки 
га управління національним господарством (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни). (24/3)

Ляховець Володимир Олегович, аспірант кафедри ме-
неджменту біоресурсів і природокористування Тернопіль-
ського національного економічного університету: «Еконо-
мічний механізм розвитку ринку яловичини» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Терно-
піль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий ке-
рівник – Горлачук М. А., кандидат екон. наук, доцент, стар-
ший науковий співробітник (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Варченко О. М., док-
тор екон. наук, професор, проректор з наукової та іннова-
ційної діяльності (Білоцерківський національний аграрний 
університет МОН України); Копитець Н. Г., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу ціноутворення і кон’юнктури аграрно-
го ринку (ННЦ «Інститут аграрної економіки» HААН Укра-
їни). (25/3)

Примак Юліана Ростиславівна, лаборант кафедри 
аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»: «Комплексний аналіз 
фінансового стану банківських установ» (08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит – за видами економіч-
ної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий керівник – Парасій-

Вергуненко І. М., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах 
та економічного аналізу (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Пилипів Н. І., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної еко-
номіки (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» МОН України); Снігурська Л. П., 
кандидат екон. наук, заступник директора – начальник 
управління контролю, податків та складання звітності де-
партаменту бухгалтерського обліку (Національний банк 
України). (35/3)

Совик Майя Ігорівна, бухгалтер ТОВ «Нафтотрейд 
Альянс»: «Облік і контроль екологічних витрат» (08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий керівник – Лежнен-
ко Л. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри облі-
ку і оподаткування (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Шевчук В. О., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри аудиту та підприємництва (Національна 
академія статистики, обліку та аудиту Держстату); Будь-
ко О. В., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри 
обліку і аудиту (Дніпровський державний технічний уні-
верситет МОН України, м. Кам’янське). (36/3)

Дудка Майя Олександрівна, викладач кафедри фінан-
сів Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця: «Фінансове забезпечення стійкого 
розвитку суб’єктів агропромислового сектору економіки» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02 
у Харківському національному економічному університе-
ті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керів-
ник – Берест М. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів (Харківський національний економіч-
ний університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опо-
ненти: Тулай О. І., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський націо-
нальний економічний університет МОН України); Шахова-
лова Є. О., кандидат екон. наук, старший викладач кафе-
дри корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). (54/3)

Чередник Анна Олегівна, викладач кафедри підпри-
ємницької діяльності Харківського національного еконо-
мічного університету імені Семена Кузнеця: «Забезпечен-
ня ефективності розвитку машинобудівних підприємств 
при виборі організаційної форми венчурного бізнесу» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у 
Харківському національному економічному університе-
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ті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керів-
ник – Гонтарева І. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри підприємницької діяльності (Харківський на-
ціональний економічний університет імені Семена Кузне-
ця). Опоненти: Рєпіна І. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Гвініашвілі Т. З., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри економіки, підприємництва та управління 
підприємствами (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара). (82/3)

Скарга Олександра Олександрівна, старший викла-
дач кафедри менеджменту Маріупольського державного 
університету МОН України: «Транснаціоналізація ринку 
туристичних послуг в умовах глобалізації» (08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відноси-
ни). Спецрада К 12.093.03 у Маріупольському держав-
ному університеті МОН України (87500, м. Маріуполь, 
просп. Будівельників, 129-а; тел. (0629) 58-75-90). На-
уковий керівник – Мацука В. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри менеджменту (Маріупольський 
державний університет МОН України). Опоненти: Меш-
ко Н. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту та туристичного бізнесу (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни); Дугінець Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет 
МОН України). (119/3)

Яценко Олександр Миколайович, аналітик з консолі-
дованої інформації ТОВ «ВПГ Агро Плюс»: «Напрями ін-
телектуалізації міжнародної торгівлі» (08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини). Спец-
рада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-58-
47). Науковий керівник – Циганкова Т. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі 
і маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Довгаль О. А., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри міжнародних економічних відносин (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України); Іващенко О. А., кандидат екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності (Національна академія статистики, 
обліку та аудиту МОН України). (136/3)

Льон Ігор Михайлович, заступник директора ТОВ «ЛІ-
МіК»: «Управління процесом монетизації економіки Украї-
ни в умовах фінансової нестабільності» (08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Універ-
ситет банківської справи» (04070, м. Київ, вул. Андріїв-
ська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий керівник – Міщен-
ко В. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
економіки та менеджменту (ДВНЗ «Університет банків-
ської справи»). Опоненти: Дзюблюк О. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи 
(Тернопільський національний економічний університет 
МОН України); Коваленко В. В., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри банківської справи (Одеський 
національний економічний університет МОН України). 
(138/3)

Литвиненко Олена Миколаївна, старший викладач 
кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної ло-
гістики ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: «Кор-
поративна культура як чинник формування конкурентних 
переваг машинобудівних підприємств» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної 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 (Одесь-
кий національний економічний університет). Опоненти: 
Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та підприємництва (Центральноукра-
їнський національний технічний університет); Карпен-
ко А. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
управління персоналом (Запорізький національний тех-
нічний університет). (141/3)

Колєсніченко Анастасія Сергіївна, асистент кафе-
дри економічного аналізу та обліку Національного тех-
нічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»: «Державне регулювання взаємовідносин суб’єктів 
електроенергетичного ринку» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада К 
41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та інно-
вацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-
38-69). Науковий керівник – Мехович С. А., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри економічного аналізу 
та обліку (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: 
Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри національної економіки, маркетингу та міжна-
родних економічних відносин (Класичний приватний уні-
верситет); Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, 
директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 
технологій (Одеський національний політехнічний уні-
верситет МОН України). (173/3)

Олійник Юлія Анатоліївна, молодший науковий співро-
бітник відділу макроекономіки та державного управління 
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Причорноморського НДІ економіки та інновацій: «Еконо-
міко-організаційне забезпечення формування держав-
но-приватного партнерства в інноваційно-інвестиційній 
сфері» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорномор-
ському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. 
Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – 
Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор, директор 
ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут» МОН України). Опоненти: Маргасова В. Г., 
доктор екон. наук, професор, заслужений економіст Укра-
їни, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподатку-
вання та аудиту (Чернігівський національний технологіч-
ний університет МОН України); Коваль В. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри прикладної економіки 
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
МОН України). (183/3)

Мохамад Аль Джавад Ахмад Мух, тимчасово не працює: 
«Формування організаційно-економічного забезпечення 
державної підтримки працевлаштування» (08.00.03 – еко-
номіка та управління національним господарством). Спец-
рада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економіки та 
інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 
709-38-69). Науковий керівник – Манойленко О. В., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ економіки, менедж-
менту і міжнародного бізнесу (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). Опоненти: Маслак О. І., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла Остроградського 
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). (187/3)

Махмуд Муса Ягі, тимчасово не працює: «Державне 
регулювання забезпечення безпеки національної еконо-
міки» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорномор-
ському НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. 
Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – 
Якименко-Терещенко Н. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економічного аналізу та обліку (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут» МОН України). Опоненти: Іртищева І. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менедж-
менту (Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова МОН України); Федоренко А. Є., кан-
дидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу 
економіко-правових досліджень (Причорноморський НДІ 
економіки та інновацій). (188/3)

Салоїд Станіслав Васильович, старший викладач ка-
федри менеджменту Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут імені Іго-
ря Сікорського»: «Організаційно-економічний механізм 
управління економічною безпекою підприємств машино-
будування» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.002.23 у Національному технічному університеті Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Гавриш О. А., 
доктор тех. наук, професор, декан факультету менедж-
менту та маркетингу, професор кафедри міжнародної 
економіки (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). Опоненти: Анісімова О. М., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інформаційних систем управління 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця); Вовк О. М., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри економіки повітряного транспорту (Націо-
нальний авіаційний університет). (243/3)

Уголькова Олена Зіновіївна, аспірант кафедри ме-
неджменту і міжнародного підприємництва Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Оцінювання та дер-
жавне регулювання систем краудфандингу в національній 
економіці» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 35.052.03 у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-
10). Науковий керівник – Скибінський О. С., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародно-
го підприємництва (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Денисенко М. П., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та 
туризму (Київський національний університет технологій 
та дизайну МОН України); Яворська Т. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри банківського і стра-
хового бізнесу (Львівський національний університет імені 
Івана Франка МОН України). (370/3)

Ільчишин Степан Михайлович, молодший науковий 
співробітник НДЛ-87 кафедри менеджменту і міжнарод-
ного підприємництва Національного університету «Львів-
ська політехніка» МОН України: «Торгівля як елемент 
структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні» 
(08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському тор-
говельно-економічному університеті Центральної спіл-
ки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул. 
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий 
керівник – Михайлишин Р. В., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної еко-
номіки (Львівський національний університет імені Івана 
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Франка МОН України). Опоненти: Маркіна І. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Полтавська державна аграрна академія МОН України); 
Попадинець Н. М., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник відділу регіональної економічної політики 
(ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Доліш-
нього» НАН України). (371/3)

Мельникович Мар’яна Петрівна, науковий співробітник 
ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» 
МОН України: «Формування системи індикаторів оціню-
вання соціо-еколого-економічного розвитку гірського 
регіону Карпат» (08.00.06 – економіка природокористу-
вання та охорони навколишнього середовища). Спецрада 
Д 47.104.03 у Національному університеті водного гос-
подарства та природокористування МОН України (33028, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий 
керівник – Соловій І. П., доктор екон. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри екологічної економіки 
(ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» 
МОН України). Науковий керівник – Нижник Марія (Nijnik 
Maria), PhD, професор, провідний науковий співробітник 
групи соціальних, економічних та географічних наук (Ін-
ститут Джеймса Хаттона, м. Абердін, Великобританія). Опо-
ненти: Гринів Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки України (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка МОН України); Скрипчук П. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту (Національний університет водного господарства та 
природокористування МОН України). (374/3)

Потапенко Денис Олександрович, асистент кафедри 
теоретичної та прикладної економіки Університету еконо-
міки та права «КРОК»: «Державно-приватне партнерство 
в реалізації інноваційного потенціалу національної еконо-
міки» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної 
думки). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 371-61-77). Науковий керівник – Кириленко В. І., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
теорії (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Єгоров І. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач від-
ділу інноваційної політики, економіки і організації високих 
технологій (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»); Безгін К. С., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри менеджменту та поведінкової економіки 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України, м. Вінниця). (399/3)

Орленко Ольга Михайлівна, старший викладач кафе-
дри економіки підприємства та організації підприємниць-
кої діяльності Одеського національного економічного уні-
верситету: «Організаційно-економічні умови підвищення 

продуктивності праці персоналу підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної 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 – Танасюк І. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
та організації підприємницької діяльності (Одеський на-
ціональний економічний університет). Опоненти: Грішно-
ва О. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
економіки підприємства (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Антонюк П. О., кандидат 
екон. наук, старший науковий співробітник відділу ринко-
вих механізмів і структур (Інститут проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України). (400/3)

Мінакова Олена Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу макроекономіки та державного управ-
ління Причорноморського НДІ економіки та інновацій: 
«Економічне планування та прогнозування розвитку харчо-
вої промисловості України» (08.00.03 – економіка та управ-
ління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 
у Чернігівському національному технологічному універси-
теті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий керівник – Шапошников К. С., 
доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський 
НДІ економіки та інновацій). Опоненти: Гальцова О. Л., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри національної 
економіки, маркетингу та міжнародних економічних відно-
син (Класичний приватний університет); Іртищева І. О., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Національний університет кораблебудування імені адміра-
ла Макарова МОН України). (404/3)

Овчаренко Анна Сергіївна, викладач англійської мови – 
курси іноземних мов «Буде Talk», м. Київ: «Формування та 
структуризація глобального ринку органічної агропродо-
вольчої продукції» (08.00.02 – світове господарство і міжна-
родні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1; тел. (044)-456-63-58). Науковий керівник – Яцен-
ко О. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри між-
народної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Власов В. І., доктор екон. наук, старший 
науковий співробітник, пенсіонер; Гуменюк Я. М., кандидат 
екон. наук, асистент кафедри міжнародного бізнесу (Інститут 
міжнародних відносин Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка МОН України). (432/3)

Максимюк Мирослав Михайлович, тимчасово не пра-
цює: «Економічна безпека сільськогосподарських підпри-
ємств на пореформеному розвитку» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-
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яльності). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національ-
ному аграрному університеті МОН України (80381, Львів-
ська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 22-
42-335). Науковий керівник – Баланюк І. Ф., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Губені Ю. Е., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності (Львівський національний аграрний 
університет); Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і оподаткування (Білоцерків-
ський національний аграрний університет). (436/3)

Оніщенко Владислав Вікторович, відповідальний ре-
дактор ГО «Інститут проблем конкуренції»: «Управління 
людськими ресурсами морських портів» (08.00.04 – еко-
номіка і управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приа-
зовський державний технічний університет» МОН України 
(87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 
44-63-13). Науковий керівник – Солоха Д. В., доктор екон. 
наук, доцент, декан економічного факультету (Донецький 
університет управління МОН України, м. Маріуполь). Опо-
ненти: Меліхов А. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри економіки підприємства (ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» МОН України); Щербі-
на О. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри інформацій-
них систем управління (Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (439/3)

Панченко Евеліна Олександрівна, регіональний ме-
неджер компанії «Сіка Україна»: «Формування інте-
лектуального капіталу транснаціональних корпорацій» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Каленюк І. С., 
доктор екон. наук, професор, директор НДІ економічно-
го розвитку (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Якубовський С. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (Одеський національний універ-
ситет імені І. І. Мечникова МОН України); Іксарова Н. О., 
кандидат екон. наук, доцент, заступник начальника відді-
лу розвитку відносин з ЄС та двосторонніх міжнародних 
зв’язків Управління європейської інтеграції та міжнарод-
них програм (Національний банк України). (440/3)

Кучерява Мар’я Василівна, науковий співробітник від-
ділу методології бухгалтерського обліку відділення мето-
дології бухгалтерського обліку та фінансового контролю 
Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Акаде-
мія фінансового управління»: «Оцінка якості фінансової 

звітності: методичні підходи та організація» (08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада К 26.853.03 у ДННУ «Акаде-
мія фінансового управління» МОН України (01014, м. Київ, 
бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науко-
вий керівник – Ловінська Л. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, заступник директора з наукової роботи (Науково-до-
слідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансо-
вого управління» МОН України). Опоненти: Крутова А. С., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
аналізу та страхування (Харківський державний універси-
тет харчування та торгівлі МОН України); Засадний Б. А., 
кандидат екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри об-
ліку та аудиту (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України). (442/3)

Безгіна Олена Степанівна, провідний фахівець відді-
лу з інвестицій департаменту із планування та інвестицій 
вуглевидобутку дирекції з фінансів ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»: 
«Організаційно-економічне забезпечення підвищення енер-
гоефективності вугледобувного підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий керівник – Смерічевський С. Ф., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Національ-
ний авіаційний університет МОН України). Опоненти: Дра-
чук Ю. З., доктор екон. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу проблем паливно-енергетичного комп-
лексу (Інститут економіки промисловості НАН України); Тур-
ченко Д. К., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
менеджменту (Донбаська державна машинобудівна акаде-
мія МОН України, м. Краматорськ). (502/3)

Кухно Сергій Анатолійович, менеджер відділу за-
купівель механічних матеріально-технічних ресурсів 
департаменту закупівель з операційної діяльності Ди-
рекції з логістики та закупівель Структурного підрозділу 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м. Києві: «Формування кон-
курентоспроможності гірничо-металургійного комплексу 
України в умовах глобалізації» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній акаде-
мії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 
72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Ткачен-
ко О. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної ді-
яльності (Донецький державний університет управління 
МОН України, м. Маріуполь). Опоненти: Покатаєва О. В., 
доктор екон. наук, професор, перший проректор з науко-
во-педагогічної та наукової роботи (Класичний приватний 
університет); Бурцева О. Є., кандидат екон. наук, доцент, 
докторант (Донбаська державна машинобудівна академія 
МОН України). (503/3)
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Левченко Олександр Анатолійович, старший викладач 
кафедри кібербезпеки та соціальних наук Інституту бан-
ківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банків-
ської справи»: «Фінансово-кредитний механізм активізації 
лізингової діяльності в Україні» (08.00.08 – гроші, фінан-
си і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет 
банківської справи» МОН України (04070, м. Київ, вул. 
Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий керівник – 
Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук, професор, ректор 
(ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Ва-
сильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балаць-
кого (Сумський державний університет); Фридель В. І., 
кандидат екон. наук, старший викладач кафедри банків-
ської справи (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»). (508/3)

Кудрявська Наталія Володимирівна, асистент кафедри 
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Страхове посередництво в забезпеченні сталого 
розвитку ринку фінансових послуг України» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Пікус Р. В., 
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри стра-
хування, банківської справи та ризик-менеджменту (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Нечипорук Л. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економічної теорії (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Клап-
ків Ю. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний 
економічний університет). (515/3)

Кійко Юрій Тарасович, головний спеціаліст з проведен-
ня маркетингових досліджень департаменту маркетингу 
АТ «КРЕДОБАНК»: «Внутрішній аудит діяльності банків: 
організаційно-методичне забезпечення» (08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит – за видами економіч-
ної діяльності). Спецрада К 35.840.03 у Львівському тор-
говельно-економічному університеті Укоопспілки (79005, 
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-90). 
Науковий керівник – Любенко А. М., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри обліку та оподаткування (Львів-
ський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 
банківської справи»). Опоненти: Назарова К. О., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансового ана-
лізу та аудиту (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет); Чік М. Ю., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку (Львівський тор-
говельно-економічний університет). (539/3)

Мулінська Галина Володимирівна, асистент кафедри 
обліку і аудиту Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Облік і аналіз витрат операційної ді-

яльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 
нафтопродуктів» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
К 35.840.03 у Львівському торговельно-економічному 
університеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул. Туган-
Барановського, 10; тел. 295-81-90). Науковий керівник – 
Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
обліку і аудиту (Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка). Опоненти: Камінська Т. Г., доктор екон. 
наук, професор, ректор, професор кафедри обліку і опо-
даткування (Київський кооперативний інститут бізнесу і 
права); Бачинський В. І., кандидат екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Львівський 
торговельно-економічний університет). (540/3)

Гнилорибов Михайло Андрійович, ФОП «Гнилорибов 
Михайло Андрійович»: «Інноваційна складова міжнарод-
ної конкурентоспроможності світових виробників про-
мислової продукції» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03 
у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; 
тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Орєхова Т. В., 
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педа-
гогічної роботи та міжнародних зв’язків (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України, 
м. Вінниця). Опоненти: Тараненко І. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародного маркетин-
гу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Глухо-
ва Д. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (574/3)

Остапченко Крістіиа Павлівна, асистент кафедри ме-
неджменту та поведінкової економіки Донецького націо-
нального університету імені Василя Стуса МОН України: 
«Формування компенсаційної системи в бюджетній сфері 
України» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соці-
альна економіка і політика). Спецрада Д 11.051.03 у До-
нецькому національному університеті імені Василя Стуса 
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. 
(0432) 50-89-30). Науковий керівник – Дороніна О. А., 
доктор екон. наук, професор, в. о. завідувача кафедри 
менеджменту та поведінкової економіки (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України). 
Опоненти: Костишина Т. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри управління персоналом і економіки 
праці (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі»); Збрицька Т. П., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри управління персоналом та економі-
ки праці (Одеський національний економічний університет 
МОН України). (575/3)

Ярчук Ангеліна Володимирівна, асистент кафедри ме-
неджменту Таврійського державного агротехнологічного 
університету МОН України, м. Мелітополь: «Управління 
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продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя 
населення» (08.00.07 – демографія, економіка праці, со-
ціальна економіка і політика). Спецрада Д 11.051.03 у До-
нецькому національному університеті імені Василя Стуса 
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. 
(0432) 50-89-30). Науковий керівник – Синяєва Л. В., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри менеджмен-
ту (Таврійський державний агротехнологічний університет 
МОН України). Опоненти: Антонюк В. П., доктор екон. наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу еконо-
мічних проблем соціальної політики (Інститут економіки 
промисловості НАН України); Чернушкіна О. О., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персона-
лом і економіки праці (Хмельницький національний уні-
верситет МОН України). (576/3)

Льовочкін Максим Олександрович, заступник директо-
ра з комерційних питань ТОВ «Аграрна промислова ком-
панія «Дом-Агро», м. Нова Каховка: «Особливості публіч-
но-приватного партнерства щодо об’єктів інфраструктури 
державної власності» (08.00.01 – економічна теорія та іс-
торія економічної думки). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 54/1; тел. (044) 371-61-77). Науковий керівник – 
Мельник О. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економічної теорії (ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Осецький В. Л., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і 
мікроекономіки (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Соколова О. М., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної політики 
та врядування (Національна академія державного управ-
ління при Президентові України). (577/3)

Сломчинська Світлана Олександрівна, тимчасово не 
працює: «Облік та аналіз інвестиційної нерухомості під-
приємств торгівлі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, ана-
ліз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 531-49 72). Науковий керівник – Фо-
міна О. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
обліку та оподаткування (Київський національний торго-
вельно-економічний університет). Опоненти: Голов С. Ф., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту та економіки (ПВНЗ «Міжнародний інститут ме-
неджменту»); Крупка Я. Д., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри обліку і оподаткування підприємниць-
кої діяльності (Тернопільський національний економічний 
університет МОН України). (578/3)

Ільїна Оксана Анатоліївна, старший викладач кафе-
дри реклами та зв’язків з громадськістю ВНЗ «Інститут 
дизайну, архітектури та журналістики» (у формі ТОВ): 
«Ефективність управління кадровим потенціалом на під-

приємствах водного транспорту» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий ке-
рівник – Боняр С. М., доктор екон. наук, професор, декан 
факультету управління і технологій (Державний універси-
тет інфраструктури та технологій МОН України). Опонен-
ти: Романова Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (ННІ менеджменту, економіки та фі-
нансів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»); Гращенко І. С., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємств (Національний авіаційний універси-
тет МОН України). (579/3)

Воронка Ольга Зіновіївна, викладач кафедри менедж-
менту Львівського державного університету внутрішніх 
справ: «Формування механізму забезпечення кадрової 
безпеки підприємств високотехнологічного сектору еко-
номіки» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів госпо-
дарської 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 – Живко З. Б., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту (Львівський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Мі-
гус І. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
управління фінансово-економічною безпекою (ВНЗ «Уні-
верситет економіки і права «КРОК»); Караїм М. М., канди-
дат екон. наук, асистент кафедри фінансово-економічної 
безпеки, обліку і оподаткування (Українська академія дру-
карства). (581/3)

Шупрудько Наталія Володимирівна, старший викладач 
кафедри технології і організації ресторанного господар-
ства Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету: «Фіскальне регулювання зовнішньоторговель-
ної діяльності у системі забезпечення економічної безпеки 
України» (21.04.01 – економічна безпека держави). Спец-
рада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Го-
родоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник – 
Франчук В. І., доктор екон. наук, професор, проректор 
(Львівський державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Флейчук М. І., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри маркетингу (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького); Баранецька О. В., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри економічної безпеки та фінансових роз-
слідувань (Тернопільський національний економічний уні-
верситет). (583/3)

Криштопа Максим Валерійович, начальник Головно-
го управління Державної фіскальної служби у Черкаській 
області: «Модернізація економіки регіону на основі його 
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стійкого розвитку» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 52.051.06 у Таврій-
ському національному університеті імені В. І. Вернадсько-
го МОН України (01135, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33; тел. 
(044) 529-05-16). Науковий керівник – Бухаріна Л. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємни-
цтва, менеджменту організацій та логістики (Запорізький 
національний університет МОН України). Опоненти: Бала-
хонова О. В., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, менеджменту та інформаційних технологій 
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» МОН України); Пархоменко Н. М., кандидат 
екон. наук, доцент, головний науковий консультант (Го-
ловне науково-експертне управління Апарату Верховної 
Ради України). (587/3)

Сотніков Дмитро Анатолійович, заступник начальника 
будівельно-технічного відділу Національного авіаційного 
університету МОН України: «Управління вартістю проекту 
підприємств будівельної сфери: аналітичний інструмента-
рій» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 79.051.01 у 
Чернігівському національному технологічному університеті 
МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий керівник – Мурашко М. І., кан-
дидат екон. наук, доцент, директор Чернігівського інституту 
імені Героїв Крут (Міжрегіональна академія управління пер-
соналом). Опоненти: Вагонова О. Г., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладної економіки (Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
МОН України); Зеленков Ю. О., кандидат екон. наук, інженер 
(ТОВ «Інжинірингова компанія «Перспектива»). (612/3)

Мозговий Євген Валерійович, асистент кафедри еконо-
міки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального 
розвитку Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова: «Теоретико-методичні 
основи стимулюючого тарифного регулювання теплоенер-
гетичних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 64.089.01 у Харківському національному університе-
ті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 
707-31-43). Науковий керівник – Димченко О. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підпри-
ємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку 
(Харківський національний університет міського господар-
ства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Карлова О. А., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
(Українська інженерно-педагогічна академія МОН України); 
Бережна А. Ю., кандидат екон. наук, доцент, начальник (Ре-
гіональне відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській області). (615/3)

Бондаренко Михайло Ігорович, асистент кафедри між-
народних економічних відносин Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Роз-

виток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 
трансформацій» (08.00.02 – світове господарство і міжна-
родні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 705-12-47). Науковий керівник – Гончаренко Н. І., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнарод-
них економічних відносин (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: 
Якубовський С. О., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри світового господарства і міжнародних економіч-
них відносин (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України); Підчоса О. В., кандидат екон. 
наук, асистент кафедри міжнародних фінансів (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (616/3)

Гапонова Еліна Олександрівна, старший викладач ка-
федри громадського здоров’я та управління охороною 
здоров’я Харківського національного медичного універси-
тету МОЗ України: «Сучасні тенденції розвитку світового 
ринку медичних послуг» (08.00.02 – світове господарство 
і міжнародні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-
на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 705-12-47). Науковий керівник – Сідоров В. І., канди-
дат екон. наук, професор, професор кафедри міжнарод-
них економічних відносин, декан факультету міжнародних 
економічних відносин та туристичного бізнесу (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни). Опоненти: Резнікова Н. В., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка 
МОН України); Іващенко О. А., кандидат екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності (Національна академія статистики, 
обліку та аудиту МОН України). (617/3)

Савін Руслан Сергійович, асистент кафедри міжна-
родних економічних відносин Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Фінансу-
вання діяльності міжнародних агрохолдингів на глобаль-
ному ринку сільськогосподарської продукції» (08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відносини). 
Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий 
керівник – Сідоров В. І., кандидат екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин, 
декан факультету міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Яцен-
ко О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
міжнародної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України); Халатур С. М., кандидат екон. наук, 
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доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет МОН 
України). (618/3)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Ковчак Володимир Орестович, аспірант кафедри філо-

софії Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Репрезентація і дискурс як семіотичні чинники 
конструювання соціальної дійсності» (09.00.03 – соціаль-
на філософія та філософія історії). Спецрада Д 35.051.02 у 
Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Карась А. Ф., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри фі-
лософії (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ. наук, 
професор кафедри теоретичної і практичної філософії 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Кадикало А. М., кандидат філософ. наук, доцент 
кафедри філософії (Інститут гуманітарних та соціальних 
наук Національного університету «Львівська політехні-
ка»). (133/3)

Загребельний Ігор Васильович, тимчасово не працює: 
«Проблема секуляризації у творчій спадщині Гавриїла 
Костельника: критичний аналіз» (09.00.11 – релігієзнав-
ство). Спецрада Д 26.161.03 в Інституті філософії імені 
Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьох-
святительська, 4; тел. 279-48-12). Науковий керівник – 
Кравченко П. А., доктор філософ. наук, професор, декан 
історичного факультету (Полтавський національний пе-
дагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: 
Шепетяк О. М., доктор філософ. наук, доцент, професор 
кафедри філософії (Київський університет імені Бориса 
Грінченка); Недавня О. В., кандидат філософ. наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробіт-
ник Відділення релігієзнавства (Інститут філософії імені 
Г. С. Сковороди НАН України). (134/3)

Рик Микола Сергійович, тимчасово не працює: «Сим-
волізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз» 
(09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.001.43 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Предко О. І., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри 
релігієзнавства (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Марченко О. В., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та релігієзнавства (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького); Бучма О. В., кандидат фі-
лософ. наук, доцент, старший науковий співробітник від-
ділення релігієзнавства (Інститут філософії імені Г. С. Ско-
вороди НАН України). (295/3)

Костюк Ольга Петрівна, викладач кафедри дизайну ННІ 
торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму ДЗ «Луган-

ський національний університет імені Тараса Шевченка» 
МОН України: «Зачіска як культурно-антропологічний 
феномен у контекстах ініціації» (09.00.04 – філософська 
антропологія, філософія культури). 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 керівник – 
Кононов І. Ф., доктор соціол. наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та соціології (ННІ історії, міжнарод-
них відносин і соціально-політичних наук ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН 
України). Опоненти: Газнюк Л. М., доктор філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри гуманітарних наук (Харків-
ська державна академія фізичної культури МОН України); 
Пилипенко С. Г., кандидат філософ. наук, доцент, доцент 
кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» 
та соціально-гуманітарних дисциплін (Харківський націо-
нальний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка МОН України). (570/3)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Харитонова Дар’я Дмитрівна, старший лаборант ка-

федри загального мовознавства, класичної філології та 
неоелліністики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Український політичний дискурс: 
когнітивно-семантичні та прагмакомунікативні виміри» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Голубовська І. О., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ного мовознавства, класичної філології та неоелліністики 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
загального та прикладного мовознавства і слов’янської 
філології (Донецький національний університет імені Ва-
силя Стуса, м. Вінниця); Таран О. С., кандидат філол. наук, 
доцент кафедри прикладної лінгвістики (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (28/3)

Микитенко Аліна Володимирівна, викладач кафедри 
методики викладання іноземних мов факультету інозем-
ної філології Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова: «Моделі семантичного розвитку 
лексем на позначення артефактів у лексичній та фразе-
ологічній системах української, німецької та англійської 
мов» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада Д 
26.001.19 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Толчеєва Т. С., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри романо-германської філології (Національний пе-
дагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опонен-
ти: Шевченко Л. І., доктор філол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач кафедри стилістики 
та мовної комунікації (Київський національний універси-
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тет імені Тараса Шевченка); Мороз А. А., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і методики 
викладання (Бердянський державний педагогічний універ-
ситет). (33/3)

Біляніна Таїсія Сергіївна, старший викладач кафедри 
порівняльної філології східних та англомовних країн Дні-
провського національного університету імені Олеся Гон-
чара: «Жанрово-тематична своєрідність творчості Кьоко 
Морі» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада 
Д 08.051.12 у Дніпровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – 
Ліпіна В. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри порівняльної філології східних та англомовних країн 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара). Опоненти: Ісаєва Н. С., доктор філол. наук, доцент, 
доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Північ-
но-Східної Азії (Інститут філології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка); Старшова О. О., 
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри англій-
ської філології (Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили). (73/3)

Яловенко Ольга Вікторівна, викладач кафедри англій-
ської мови та методики її навчання Уманського державно-
го педагогічного університету імені Павла Тичини: «Іден-
тичність героя в умовах транскультуралізму у творчості 
Джумпи Лагірі» (10.01.04 – література зарубіжних країн). 
Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий 
керівник – Лімборський І. В., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри (Черкаський державний техно-
логічний університет). Опоненти: Степанова Г. А., доктор 
філол. наук, професор, проректор з наукової діяльності 
(ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Хряпак С. О., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних мов фа-
культету цивільного захисту (Черкаський інститут пожеж-
ної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного універ-
ситету цивільного захисту України). (74/3)

Ницполь Вікторія Ігорівна, асистент кафедри інозем-
них мов і перекладу факультету історії, політології і між-
народних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»: «Мовна особистість 
персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської 
прози XX століття)» (10.02.04 – германські мови). Спец-
рада К 35.051.15 у Львівському національному універси-
теті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керів-
ник – Ікалюк Л. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Ущина В. А., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології (Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі Українки); Ізо-

това Н. П., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
англійської філології і філософії мови імені професора 
О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістич-
ний університет). (86/3)

Орлова Юлія Валентинівна, старший викладач кафе-
дри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства 
та перекладу Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова: «Архетипне і стереотипне відо-
браження концепту ВІК ЛЮДИНИ у свідомості носіїв укра-
їнської, російської та англійської мов» (10.02.17 – порів-
няльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада 
Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – 
Зернецька А. А., доктор філол. наук, доцент, декан фа-
культету іноземної філології (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Іваниць-
ка Н. Б., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри іноземної філології та перекладу (Вінницький торго-
вельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету); Мелько Х. Б., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської 
філології і перекладу імені професора І. В. Корунця (Ки-
ївський національний лінгвістичний університет). (143/3)

Антонова Ольга Костянтинівна, тимчасово не працює: 
«Рефлексія Балканської кризи 90-х років XX століття у 
сучасній сербській прозі (після 2000 року)» (10.01.03 – 
література слов’янських народів). Спецрада Д 26.001.39 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Паламарчук О. Л., кандидат філол. наук, професор 
кафедри слов’янської філології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Татарен-
ко А. Л., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри слов’янської філології (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка); Карацуба М. Ю., кандидат 
філол. наук, старший науковий співробітник відділу за-
рубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 
України). (162/3)

Камінська Марина Олександрівна, асистент кафе-
дри англійської філології Вінницького державного пе-
дагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 
«Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англомовному 
діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.054.04 у Ки-
ївському національному лінгвістичному університеті МОН 
України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; 
тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Волкова Л. М., 
кандидат філол. наук, професор, професор кафедри 
германської і фіно-угорської філології імені професора 
Г. Г. Почепцова (Київський національний лінгвістичний 
університет). Опоненти: Морозова О. І., доктор філол. 
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наук, професор, професор кафедри англійської філології 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Чугу С. Д., кандидат філол. наук, доцент, доцент ка-
федри іноземної філології та перекладу (Вінницький тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету). (177/3)

Кузик Оксана Андріївна, асистент кафедри англійської 
філології Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Когнітивні та комунікативні особливості 
мовленнєвої агресії в політичному дискурсі (на матеріалі 
електронних видань США та Великої Британії)» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада К 35.051.15 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-
41-04). Науковий керівник – Бик І. С., кандидат філол. 
наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних 
відносин з навчально-методичної роботи, завідувач кафе-
дри іноземних мов (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Фролова І. Є., доктор фі-
лол. наук, доцент, професор кафедри перекладознавства 
імені Миколи Лукаша (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Ділай М. П., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»). (181/3)

Круть Олена Володимирівна, старший викладач кафе-
дри англійської філології та перекладу ДВНЗ «Донбась-
кий державний педагогічний університет», м. Слов’янськ: 
«Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінації 
на позначення агресії (на матеріалі англійської, україн-
ської та російської мов)» (10.02.15 – загальне мовознав-
ство). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному 
лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). На-
уковий керівник – Кубрак І. С., кандидат філол. наук, до-
цент, пенсіонер. Опоненти: Кравченко Н. К., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри англійської філології 
і філософії мови імені професора О. М. Мороховського 
(Київський національний лінгвістичний університет МОН 
України); Акульшина Н. Т., кандидат філол. наук, доцент 
кафедри східних мов (ННЦ мовної підготовки Національ-
ної академії СБУ). (201/3)

Кріпак Юлія Валеріївна, викладач кафедри іноземних 
мов професійного спрямування Чернігівського націо-
нального технологічного університету: «Стратегії і тактики 
мовленнєвої агресії у сучасному англомовному діалогіч-
ному дискурсі» (10.02.04 – германські мови). Спецрада 
Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному 
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий ке-
рівник – Волкова Л. М., кандидат філол. наук, професор, 
професор кафедри германської і фіно-угорської філології 
імені професора Г. Г. Почепцова (Київський національний 
лінгвістичний університет). Опоненти: Морозова О. І., док-
тор філол. наук, професор, професор кафедри англійської 

філології (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Пастернак Т. А., кандидат філол. наук, до-
цент, доцент кафедри англійської філології (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
(202/3)

Крикніцька Ірина Олександрівна, викладач кафедри 
англійської мови факультету перекладачів Київського 
національного лінгвістичного університету: «Англійські 
фразеологічні одиниці з кулінарним компонентом: струк-
турно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.054.04 у Ки-
ївському національному лінгвістичному університеті МОН 
України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. 
(044) 287-33-72). Науковий керівник – Єрмоленко С. С., 
доктор філол. наук, професор, провідний науковий спів-
робітник відділу загального і порівняльно-історичного мо-
вознавства (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України). Опоненти: Школяренко В. І., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри германської філології (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка); Орел І. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри романо-германської філології (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет). (203/3)

Бажура Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри англій-
ської мови і перекладу факультету сходознавства Київ-
ського національного лінгвістичного університету: «Дис-
курсивні маркери YOU KNOW / YOU SEE / I SAY в сучасному 
англомовному діалогічному спілкуванні: комунікативний 
та метакомунікативний аспекти» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному 
лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). На-
уковий керівник – Чхетіані Т. Д., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри англійської філології і філософії 
мови імені професора О. М. Мороховського (Київський 
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Фро-
лова І. Є., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри 
перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Кузнєцо-
ва Г. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
іноземних мов і новітніх технологій навчання (Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка). (206/3)

Паранюк Дан Вікторович, викладач кафедри інозем-
них мов для гуманітарних факультетів Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича: «Ево-
люція фантастики у метажанр фентезі: приклад Кліф-
форда Саймака» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада 
К 76.051.11 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий 
керівник – Червінська О. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри зарубіжної літератури, теорії літерату-
ри та слов’янської філології (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Васи-
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льєв Є. М., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафе-
дри теорії та історії світової літератури (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет); Стужук О. І., кандидат 
філол. наук, науковий співробітник відділу давньої україн-
ської літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка 
НАН України). (220/3)

Фірман Ольга Ярославівна, прес-секретар Тернопіль-
ської міської організації політичної партії «Українська Га-
лицька Партія»: «Жанрово-стильові особливості прози 
Наталени Королевої» (10.01.01 – українська література). 
Спецрада К 58.053.02 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; 
тел. (097) 168-22-90). Науковий керівник – Бородіца С. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії і ме-
тодики української та світової літератури (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). Опоненти: Радишевський Р. П., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри полоністики (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Йолкіна Л. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент ка-
федри української літератури (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (376/3)

Ус Ганна Григорівна, начальник відділу іноземних пе-
рекладів Харківської торгово-промислової палати: «Укра-
їнська термінологія сімейного права: генеза і структур-
но-системна організація» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада К 64.053.05 у Харківському національному педа-
гогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник – Губарева Г. А., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри української мови (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Стишов О. А., доктор філол. наук, про-
фесор, професор кафедри української мови Інституту фі-
лології (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН 
України); Чуєшкова О. В., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри українознавства і політології (Українська 
інженерно-педагогічна академія МОН України). (377/3)

Ванг Юнгмінг (громадянин КНР), аспірант кафедри 
англійської філології Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка: «Прагматикокогнітивні та семан-
тико-функційні аспекти запозичень між різносистемними 
мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської 
мов)» (10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне 
мовознавство). Спецрада К 35.051.15 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-
41-04). Науковий керівник – Білинський М. Е., кандидат 
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської фі-
лології (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Бондаренко І. П., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри китайської, корейської та 
японської філології (Київський національний універси-

тет імені Тараса Шевченка); Ісаєва О. С., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри латинської та іноземних мов 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького). (378/3)

Скриннік Юлія Сергіївна, викладач кафедри англій-
ської філології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна: «Дискурсивна варіативність вербаль-
ної та невербальної поведінки мовців при зміні соціаль-
них ролей (на матеріалі англійської мови)» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН 
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 
707-51-05). Науковий керівник – Солощук Л. В., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри англійської 
філології (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Ущина В. А., док-
тор філол. наук, доцент, завідувач кафедри англійської 
філології (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки МОН України); Яшенкова О. В., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської 
філології та міжкультурної комунікації (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН Украї-
ни). (380/3)

Остапченко Вікторія Олександрівна, викладач кафедри 
іноземних мов Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Лінгвокогні-
тивні та прагмастилістичні властивості лірико-поетичного 
дискурсу Р. М. Рільке» (10.02.04 – германські мови). Спец-
рада Д 64.051.27 у Харківському національному універси-
теті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий керів-
ник – Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор, про-
фесор кафедри німецької філології і перекладу (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Маріна О. С., доктор філол. наук, до-
цент кафедри англійської філології і філософії мови імені 
професора О. М. Мороховського (Київський національний 
лінгвістичний університет МОН України); Прохорова П. В., 
кандидат філол. наук, доцент, докторант кафедри теорії та 
практики перекладу з англійської мови (Запорізький на-
ціональний університет МОН України). (381/3)

Тимочко Богдана Василівна, молодший науковий спів-
робітник відділу історії української мови та ономастики 
Інституту української мови НАН України: «Назви довкіл-
ля в українськомолдавських грамотах XIV – XV століть» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Ін-
ституті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Наукові керівни-
ки: Німчук В. В., доктор філол. наук, професор, завідувач 
відділу історії мови (Інститут української мови НАН Укра-
їни); Москаленко Л. А., кандидат філол. наук, старший 
науковий співробітник відділу історії української мови та 
ономастики (Інститут української мови НАН України). Опо-
ненти: Мойсієнко В. М., доктор філол. наук, професор, 
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завідувач кафедри української мови (Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка); Сіроштан Т. В., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри української мови 
(Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького). (396/3)

Куценко Микола Анатолійович, заступник завідувача 
кафедри іноземних мов Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації імені Героїв Крут: «Просо-
дичне оформлення висловлень співчуття в англійському 
мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-51-05). Науковий керівник – Тараненко Л. І., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: 
Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри східної філології (Київський національний лінг-
вістичний університет МОН України); Паращук В. Ю., кан-
дидат філол. наук, доцент, професор кафедри англійської 
мови та методики її викладання (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка МОН України). (403/3)

Дячок Світлана Олександрівна, заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Чортківського коледжу 
економіки та підприємництва Тернопільського національ-
ного економічного університету: «Інтертекст у поезії Ліни 
Костенко» (10.01.01 – українська література). Спецрада 
Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грін-
ченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. 272-19-02). Науковий керівник – Ковбасенко Ю. І., 
кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри сві-
тової літератури (Херсонський державний університет). 
Опоненти: Корнійчук В. С., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри української літератури імені академіка 
Михайла Возняка (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Поляруш Н. С., кандидат філол. наук, 
доцент, завідувач кафедри української літератури (Він-
ницький державний педагогічний університет імені Ми-
хайла Коцюбинського). (406/3)

Литовченко Данііл Сергійович, тимчасово не працює: 
«Стереотипізація мусульман в англомовному медіадис-
курсі» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.001.11 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бє-
лова А. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри англійської філології та міжкультурної комунікації 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри іноземних мов (Центр наукових 
досліджень та викладання іноземних мов НАН України); 

Кущ Е. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри теорії та 
практики перекладу (Запорізький національний технічний 
університет МОН України). (407/3)

Пономаренко Віталій Валерійович, не працює: «По-
етика та проблематика романів «Чорний ворон» («Зали-
шенець») та «Маруся» Василя Шкляра» (10.01.01 – укра-
їнська література). Спецрада К 26.053.22 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Погребенник В. Ф., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри української літератури 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Кузьменко В. І., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри романо-германських мов 
(Національна академія Служби безпеки України); Кравчен-
ко А. Є., кандидат філол. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник відділу української 
літератури XX ст. та сучасного літературного процесу 
(Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). 
(408/3)

Трофимук Мирослав Мирославович, співробітник від-
ділу організації проведення заходів КЗ «Львівська обласна 
філармонія» Львівської облради: «Творчість Іринея Фаль-
ковського у контексті української літератури кінця ХVIII – 
початку XIX ст.» (10.01.01 – українська література). Спец-
рада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевчен-
ка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 279-10-84). Науковий керівник – Пелешенко Ю. В., 
доктор філол. наук, провідний науковий співробітник від-
ділу історії української літератури (Інститут літератури іме-
ні Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти: Корпанюк М. П., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри україн-
ської і зарубіжної літератури та методики навчання імені 
Михайла Максимовича (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди»); Федорак Н. Л., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри української літератури імені академіка Ми-
хайла Возняка (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (411/3)

Муравецька Ярослава Сергіївна, молодший науковий 
співробітник відділу теорії літератури і компаративістики 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України: 
«Візуальні форми зображення в реалістичній прозі (на 
матеріалі творчості Івана Нечуя-Левицького)» (10.01.06 – 
теорія літератури). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літе-
ратури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Науковий ке-
рівник – Гундорова Т. І., доктор філол. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії 
літератури і компаративістики (Інститут літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти: Мейзерська Т. С., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії 
та історії світової літератури імені професора В. І. Фесен-
ко (Київський національний лінгвістичний університет); 
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Левко У. Е., кандидат філол. наук, доцент кафедри україн-
ської літератури та компаративістики (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка). (412/3)

Бондарчук Олеся Михайлівна, аспірант кафедри світо-
вої літератури та методик викладання філологічних дис-
циплін ННІ філології та журналістики Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка: «Мемуаристика 
Т. Бобровського: проблематика, генологія, наративні стра-
тегії» (10.01.03 – література слов’янських народів). Спец-
рада Д 26.001.39 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Єршов В. О., доктор філол. наук, професор кафе-
дри світової літератури та методик викладання філологічних 
дисциплін (ННІ філології та журналістики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка). Опоненти: Су-
хомлинов О. М., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри романо-германської філології (ПрАТ «Українсько-
Польський ВНЗ «Центрально-Європейський університет»); 
Руденко І. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри східноєвропейських мов ННЦ мовної підготовки (Націо-
нальна академія Служби безпеки України). (438/3)

Коваленко Віта Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Вербалізація якісної семантики в українському поетич-
ному дискурсі II половини XX століття: Нью-Йоркська гру-
па» (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 ке-
рівник – Висоцький А. В., доктор філол. наук, професор, 
декан факультету української філології та літературної 
творчості імені Андрія Малишка (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Навальна М. І., доктор філол. наук, професор кафедри 
документознавства (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); За-
скалета В. П., кандидат філол. наук, доцент кафедри філо-
логії та славістики (Київський національний лінгвістичний 
університет). (441/3)

Сорока Ольга Богданівна, асистент кафедри слов’ян-
ської філології Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Лексичні інновації іншомовного по-
ходження у сучасній болгарській мові (кінець XX – поча-
ток XXI століття)» (10.02.03 – слов’янські мови). Спецрада 
Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 279-02-92). Науковий керівник – Албул О. А., кан-
дидат філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Колесник В. О., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри болгарської філології (Одеський націо-
нальний університет імені І. І. Мечникова); Чмир О. Р., кан-
дидат філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології 
(Інститут філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). (467/3)

Полуектова Анастасія Юріївна, викладач кафедри 
української філології, теорії та історії літератури Чорно-
морського національного університету імені Петра Мо-
гили: «Акцентні відмінності іменних частин мови та при-
слівників у виданні «Граматики» М. Смотрицького 1619 р. 
(Єв’є) порівняно з виданням 1648 р. (Москва)» (10.02.01 – 
українська мова). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мово-
знавства імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий 
керівник – Пономаренко С. С., кандидат філол. наук, до-
цент, докторант кафедри журналістики (Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили). Опоненти: 
Винницький В. М., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри української мови (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка); Зиняко-
ва А. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
української мови і літератури (Миколаївський національ-
ний університет імені В. О. Сухомлинського). (471/3)

Соловій Василь Васильович, молодший науковий спів-
робітник НДВ «Поділля та Зона вітряків» Національного 
музею народної архітектури та побуту України: «Україн-
ська лірика 1990 – 2010-х років: метрика, ритміка, стро-
фіка, фоніка» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 
26.001.15 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Костенко Н. В., доктор філол. наук, професор. Опоненти: 
Науменко Н. В., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри гуманітарних дисциплін (Національний універ-
ситет харчових технологій); Гаврилюк Н. І., кандидат фі-
лол. наук, старший науковий співробітник відділу теорії 
літератури та компаративістики (Інститут літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України). (509/3)

Маркелова Анастасія Андріївна, старший викладач 
відділу мовної підготовки Національної академії прокура-
тури України: «Перекладацька інтерпретація етносимволі-
ки в поезії українських шістдесятників» (10.02.16 – пере-
кладознавство). Спецрада Д 26.001.11 в Інституті філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Коломі-
єць Л. В., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри теорії та практики перекладу з англійської мови (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Ребрій О. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та практики перекладу англій-
ської мови (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Лучук О. М., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних 
відносин (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (513/3)

Маєвська Ольга Тадеушівна, асистент кафедри сві-
тової літератури Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Концепція особистісної ідентичності 
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в романній прозі Міґеля де Унамуно» (10.01.04 – літера-
тура зарубіжних країн). Спецрада К 38.053.04 у Чорномор-
ському національному університеті імені Петра Могили 
МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 
10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Пронке-
вич О. В., доктор філол. наук, професор, директор Інсти-
туту філології (Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили). Опоненти: Оржицький І. О., доктор 
філол. наук, доцент, доцент кафедри романської філології 
та перекладу (Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна); Шестопал О. Г., кандидат філол. наук, 
доцент кафедри зарубіжної літератури (Інститут філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка). (519/3)

Правилова Оксана Ігорівна, тимчасово не працює: 
«Драматургія Ципріана Каміля Норвіда: аксіологічний ас-
пект» (10.01.03 – література слов’янських народів). Спец-
рада Д 26.001.39 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Радишевський Р. П., доктор філол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
полоністики (Інститут філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сухомли-
нов О. М., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри романо-германської філології (ПрАТ «Українсько-
Польський ВНЗ «Центрально-Європейський універси-
тет»); Руденко І. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри східноєвропейських мов ННЦ мовної підготовки 
(Національна академія Служби безпеки України). (626/3)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Дідовець Юлій Сергійович, вчений Потсдамського ін-

ституту вивчення змін клімату, Німеччина: «Оцінка впливу 
зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок 
України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM» 
(11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія). 
Спецрада К 26.001.22 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Сніжко С. І., доктор географ. наук, професор, 
завідувач кафедри метеорології та кліматології (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Овчарук В. А., доктор географ. наук, доцент, дирек-
тор Гідрометеорологічного інституту (Одеський держав-
ний екологічний університет МОН України); Яцюк М. В., 
кандидат географ. наук, в. о. заступника директора з на-
укової роботи (Інститут водних проблем і меліорації НААН 
України). (233/3)

Лопушняк Любомир Вікторович, асистент кафедри со-
ціальної географії та рекреаційного природокористуван-
ня Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича: «Суспільно-географічні аспекти зайнятості 
населення Чернівецької області (на прикладі рекреаційно-
туристичної сфери)» (11.00.02 – економічна та соціальна 

географія). Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому націо-
нальному університеті імені Юрія Федьковича МОН Укра-
їни (58002, м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; 
тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – Кілінська К. Й., 
доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри со-
ціальної географії та рекреаційного природокористуван-
ня (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). Опоненти: Олійник Я. Б., доктор екон. наук, 
професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, декан географічного факультету (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Яворська В. В., доктор географ. наук, професор, профе-
сор кафедри економічної та соціальної географії і туризму 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 
(457/3)

Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна, старший лабо-
рант кафедри геодезії, картографії та управління тери-
торіями Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича: «Економіко-географічна діагностика 
використання земельних ресурсів Українського Перед-
карпаття» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). 
Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58002, 
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
52-62-35). Науковий керівник – Сухий П. О., доктор гео-
граф. наук, професор, завідувач кафедри геодезії, кар-
тографії та управління територіями (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: 
Топчієв О. Г., доктор географ. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіч-
ної та соціальної географії і туризму (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова); Барановський М. О., 
доктор географ. наук, професор, професор кафедри гео-
графії (Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя). (478/3)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Шрамко Олександр В’ячеславович, аспірант кафедри 

трудового права Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого: «Право працівника на на-
лежні, безпечні та здорові умови праці» (12.00.05 – тру-
дове право; право соціального забезпечення). Спецрада 
Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 70; тел. (057) 704-92-93). Науковий ке-
рівник – Ярошенко О. М., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри 
трудового права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Москаленко О. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін, господарського та трудового пра-
ва (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди); Пижова М. О., кандидат юрид. наук, 
заступник начальника відділу з питань кадрового забез-
печення підвідомчих закладів та установ департаменту  
кадрового забезпечення МОН України. (5/3)
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Крючко Наталія Іванівна, суддя Ленінського районного 
суду м. Полтави: «Ознаки судової влади» (12.00.10 – судо-
устрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 64.086.03 
у Національному юридичному університеті імені Ярос-
лава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Москвич Л. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри судоустрою та прокурорської діяльності (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Руденко М. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Саленко О. В., кандидат юрид. наук, науковий консуль-
тант відділу систематизації практики Європейського суду з 
прав людини та підготовки запитів до Європейського суду 
з прав людини департаменту аналітичної та правової робо-
ти Верховного Суду України. (6/3)

Малишевська Зоя Ярославівна, юрист ФОП «Маївка 
Галина Олегівна»: «Правове регулювання режиму робо-
чого часу» (12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Івчук Ю. Ю., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри правознавства 
(Східноукраїнський національний університет імені Воло-
димира Даля). Опоненти: Міщук М. О., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки); Коваленко Р. І., кандидат юрид. наук, провідний 
фахівець Центру проблем імплементації Європейського 
соціального права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (9/3)

Ясько Ігор Віталійович, юрист Юридичної компанії 
«Віннер»: «Теоретико-правові засади податкового адміні-
стрування в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Хоми-
шин І. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного та інформаційного права (ННІ права 
та психології Національного університету «Львівська по-
літехніка»). Опоненти: Тильчик О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри адміністративного права і про-
цесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної 
служби України); Мороз О. Б., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри адміністративного права та адміні-
стративного процесу (Львівський державний університет 
внутрішніх справ). (15/3)

Піх Юлія Андріївна, юрисконсульт відділення № 2 ПАТ 
«ПроКредит Банк»: «Загальна характеристика секуля-
ризації і дискуляризації в правових системах релігійного 
типу» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; істо-

рія політичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Гарасимів Т. З., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філо-
софії права (ННІ права та психології Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»). Опоненти: Коритко Л. Я., 
доктор юрид. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри за-
гальноправових та гуманітарних дисциплін (Івано-Фран-
ківський юридичний інститут Національного університету 
«Одеська юридична академія»); Машталір Х. В., кандидат 
юрид. наук, старший викладач кафедри права (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького). (16/3)

Сливка Марія Мирославівна, асистент кафедри ад-
міністративного та інформаційного права ННІ права та 
психології Національного університету «Львівська полі-
техніка»: «Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього 
природного середовища (адміністративно-правовий ас-
пект)» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Бортник Н. П., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністра-
тивного та інформаційного права (ННІ права та психоло-
гії Національного університету «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної 
та антикорупційної діяльності (ННІ права Міжрегіональ-
ної академії управління персоналом); Тюн В. М., кандидат 
юрид. наук, провідний фахівець факультету № 2 (Інститут 
з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ). 
(17/3)

Басова Ірина Сергіївна, юрист ТОВ «КРЕЗІ ДАЙМОНД»: 
«Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціаль-
ного захисту в Україні» (12.00.05 – трудове право; право 
соціального забезпечення). Спецрада Д 41.086.03 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Шумило М. М., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, на-
чальник правового управління (IV) департаменту аналітич-
ної та правової роботи (Верховний Суд України). Опоненти: 
Вишновецька С. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного права та процесу (Національний авіа-
ційний університет МОН України); Юшко А. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудового права (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
го МОН України). (49/3)

Дерунець Наталія Олександрівна, старший викладач 
кафедри міжнародного публічного права Київського націо-
нального торговельно-економічного університету: «Статус 
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торговельних представництв та місій у міжнародному 
праві (організаційно-правові питання)» (12.00.11 – міжна-
родне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий ке-
рівник – Мацко А. С., кандидат юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри публічно-правових дисциплін (Університет 
сучасних знань). Опоненти: Мережко О. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри права (Київський на-
ціональний лінгвістичний університет); Скринька Д. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнарод-
ного права (Інститут міжнародних відносин Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка). (52/3)

Черновол Ольга Петрівна, юрисконсульт юридично-
го департаменту ГО «Всеукраїнський Рух «Сила права»: 
«Юридичні обов’язки людини і громадянина: теоретичні 
моделі правового забезпечення та реалізації» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і пра-
вових учень). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий 
керівник – Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук, профе-
сор, заслужений юрист України, вчений секретар (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
Опоненти: Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, перший проректор (Націо-
нальна академія внутрішніх справ); Ляшенко Р. Д., канди-
дат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правознавства 
(Житомирський національний агроекологічний універси-
тет). (53/3)

Гожій Вікторія Дмитрівна, начальник юридичного 
управління виконавчого комітету Криворізької міськра-
ди: «Адміністративно-правове забезпечення протидії екс-
тремізму в Україні» (12.00.07 – адміністративне право та 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. 
(0564) 92-94- 92). Науковий керівник – Назимко Є. С., док-
тор юрид. наук, старший науковий співробітник, перший 
проректор (Донецький юридичний інститут МВС України). 
Опоненти: Пєтков С. В., доктор юрид. наук, професор, рад-
ник уповноваженого з прав людини (Верховна Рада Укра-
їни); Веселов М. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Криворізький 
факультет Національного університету «Одеська юридич-
на академія»). (55/3)

Федчишина Катерина Вікторівна, викладач кафедри 
державно-правових дисциплін Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Єдність і диферен-
ціація у праві соціального забезпечення» (12.00.05 – тру-
дове 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 ке-

рівник – Жернаков В. В., кандидат юрид. наук, професор, 
професор кафедри трудового права (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Шумна Л. П., доктор юрид. наук, доцент, завідувач ка-
федри теорії та історії держави і права, конституційного 
права (Академія державної пенітенціарної служби); По-
дорожній Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри трудового та господарського права факультету 
№ 2 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (71/3)

Шпенова Поліна Юріївна, суддя Луганського окружно-
го адміністративного суду: «Апарат суду в системі орга-
нізаційного забезпечення судової діяльності» (12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 
64.086.03 у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Назаров І. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри адвокатури (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Руденко М. В., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правосуддя 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Сердюк В. В., доктор юрид. наук, професор, заступник 
керівника апарату (Верховний Суд України). (83/3)

Шевченко Вікторія Йосипівна, асистент кафедри спе-
ціальних історичних дисциплін та правознавства Жито-
мирського державного університету імені Івана Франка: 
«Адміністративно-правовий статус військово-цивільних 
адміністрацій» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
41.884.04 в Одеському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 
1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник – Кузнічен-
ко С. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, проректор (Одеський державний 
університет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: 
Миколенко О. І., доктор юрид. наук, професор, завіду-
вач кафедри адміністративного та господарського права 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
МОН України); Ненько С. С., кандидат юрид. наук, доцент, 
ректор (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і пра-
ва»). (117/3)

Сліпченко Анатолій Святославович, викладач кафедри 
цивільного права і процесу факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ: «Способи 
та форми цивільного обороту речей» (12.00.03 – цивіль-
не право та цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право). Спецрада Д 64.051.28 у Харківсько-
му національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН 
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 
705-24-99). Науковий керівник – Венедіктова І. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Спасибо-Фатєєва І. В., 
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доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри цивільного права № 1 (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Хоменко М. М., кандидат юрид. наук, доцент кафедри ци-
вільного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (118/3)

Пучков Олександр Олександрович, слідчий в особливо 
важливих справах Головного слідчого управління Служби 
безпеки України: «Правопорядок у сфері національної без-
пеки: загальнотеоретичне дослідження» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітар-
ному університеті МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фон-
танська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керів-
ник – Крижановський А. Ф., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи 
(Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: По-
дорожна Т. С., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
публічного права (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Шмоткін О. В., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафедри 
теорії та історії держави і права (Національна академія 
Служби безпеки України). (122/3)

Могілевська Людмила Геннадіївна, викладач кафедри 
загальноправових дисциплін Харківського національного 
університету внутрішніх справ: «Правові засади діяльності 
Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод 
дитини» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
НДІ публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник – Музичук О. М., доктор 
юрид. наук, професор, начальник факультету № 1 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). Опо-
ненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія 
внутрішніх справ); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, ди-
ректор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації 
(Національна академія прокуратури України). (123/3)

Рак Світлана Валеріївна, асистент кафедри криміналь-
ного права та кримінально-правових дисциплін Полтав-
ського юридичного інституту Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого: «Кримінальна від-
повідальність за службову недбалість» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Украї-
ни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-
62-08). Науковий керівник – Гуторова Н. О., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального права 
та кримінально-правових дисциплін (Полтавський юри-
дичний інститут Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Житний О. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін (Харківський національний універси-
тет імені В. М. Каразіна); Мезенцева І. Є., кандидат юрид. 
наук, доцент, викладач відділу підготовки прокурорів з 
нагляду за додержанням закону органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 
слідство (Інститут підвищення кваліфікації кадрів Націо-
нальної академії прокуратури України). (124/3)

Бойко Вікторія Василівна, тимчасово не працює: «Кри-
мінологічна характеристика та запобігання тяжкій насиль-
ницькій злочинності проти життя та здоров’я особи в особ-
ливо великих містах в Україні» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). На-
уковий керівник – Батиргареєва В. С., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, в. о. директора (НДІ ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України). Опоненти: Бабенко А. М., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держа-
ви і права (Одеський державний університет внутрішніх 
справ); Левченко Ю. О., кандидат юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права (Національна академія внутрішніх справ). (126/3)

Никифорчук Вадим Дмитрович, головний спеціаліст 
Державного бюро розслідувань: «Протидія злочинам, 
учинюваним у сфері банківських електронних платежів» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персо-
налом МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; 
тел. 490-95-00). Науковий керівник – Кобець М. В., кан-
дидат юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Мінченко С. І., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, про-
ректор (Національна академія прокуратури України); За-
блоцька О. Ю., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, начальник відділу (Управління державної 
охорони). (159/3)

Савчук Микола Васильович, здобувач юридичного 
факультету ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та 
права»: «Організаційно-тактичне забезпечення розслі-
дування терористичних актів, вчинених з використанням 
вибухових пристроїв» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшу-
кова діяльність). Спецрада К 35.052.23 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-80-89). Науковий ке-
рівник – Ортинський В. Л., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, директор ННІ права та психо-
логії (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Никифорчук Д. Й., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності 
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(Національна академія внутрішніх справ); Маслюк О. В., 
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри кримі-
нального права та процесу (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет»). (163/3)

Попій Дмитро Сергійович, слухач Інституту спеціальної 
підготовки Національної академії прокуратури України: 
«Призначення покарання за незакінчений злочин в кримі-
нальному праві України» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 
64.700.03 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – 
Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди). Опоненти: Яковець І. С., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, перший заступник директора (ДУ 
«Центр пробації»); Васильєв А. А., кандидат юрид. наук, 
доцент, професор кафедри кримінального права і кримі-
нології факультету № 1 (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ). (169/3)

Березовська Каріна Іллінічна, головний спеціаліст (із 
зв’язків з громадськістю та ЗМІ) аналітично-інформацій-
ного відділу Господарського суду Одеської області: «Пра-
вове регулювання відносин усиновлення з іноземним еле-
ментом» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті 
МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 
33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – Токар-
чук Л. М., кандидат юрид. наук, доцент, заслужений юрист 
України, заступник декана економіко-правового факуль-
тету, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 
Опоненти: Кізлова О. С., доктор юрид. наук, професор, за-
служений юрист України, завідувач кафедри цивільного 
та господарського права і процесу (Міжнародний гумані-
тарний університет); Морозова С. Є., кандидат юрид. наук, 
науковий консультант відділу забезпечення діяльності 
голови та заступника голови Касаційного цивільного суду 
(Верховний Суд України). (242/3)

Розгон Олександр Григорович, викладач кафедри ци-
вільно-правових дисциплін Дніпровського гуманітарно-
го університету: «Адміністративно-правове регулювання 
малої приватизації в Україні» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи та фі-
нансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4; тел. (056) 756-05-78). Науковий керів-
ник – Макушев П. В., доктор юрид. наук, професор, де-
кан юридичного факультету (Дніпровський гуманітарний 
університет). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, професор кафедри ад-

міністративного та господарського права (Запорізький на-
ціональний університет); Пухтецька А. А., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (247/3)

Червенкова Марина Георгіївна, асистент кафедри гос-
подарського, повітряного, космічного права Національ-
ного авіаційного університету: «Адміністративно-правове 
регулювання взаємовідносин держави і громадських орга-
нізацій» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 
в Університеті митної справи та фінансів МОН України 
(49000, м. Дніпро, вул. Володимира Всрнадського, 2/4; тел. 
(056) 756-05-78). Науковий керівник – Армаш Н. О., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, 
повітряного, космічного права (Національний авіаційний 
університет). Опоненти: Беззубов Д. О., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри конституційного та адміністра-
тивного права (Державний університет інфраструктури та 
технологій); Кононець В. П., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри адміністративного права, процесу та ад-
міністративної діяльності (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ). (248/3)

Сухомлин Юлія Володимирівна, заступник директо-
ра ННІ заочного та дистанційного навчання Національної 
академії внутрішніх справ: «Подання, розгляд і вирішення 
клопотань учасників кримінального провадження на ста-
дії досудового розслідування» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національ-
ній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 
керівник – Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, директор Інсти-
туту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Пого-
рецький М. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Бояров В. І., кандидат юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри кримінального процесу та криміналістики 
(Академія адвокатури України). (267/3)

Бортнікова Аліна Геннадіївна, юрист ПрАТ «Бондарів-
ське»: «Правові засади застосування медіації як способу 
вирішення публічно-правових спорів» (12.00.07 – адміні-
стративне 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; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри адміністративного права і 
процесу (Харківський національний університет внутріш-
ніх справ). Опоненти: Легеза Ю. О., доктор юрид. наук, 
професор кафедри цивільного, господарського та еколо-
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гічного права (Національний технічний університет «Дні-
провська політехніка» МОН України); Петров Є. В., доктор 
юрид. наук, професор, суддя (Дружківський міський суд 
Донецької області). (268/3)

Михайленко Віра Володимирівна, адвокат: «Реалізація 
засади верховенства права у кримінальному провадженні» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 
(044) 246-94-91). Науковий керівник – Удалова Л. Д., док-
тор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, директор Інституту підготовки керівних кадрів та 
підвищення кваліфікації (Національна академія внутріш-
ніх справ). Опоненти: Погорецький М. А., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри правосуддя (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Цуцкірідзе М. С., кан-
дидат юрид. наук, заслужений юрист України, заступник 
начальника (Головне слідче управління Національної по-
ліції України). (284/3)

Шурашкевич Василь Миколайович, заступник керів-
ника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської об-
ласті: «Розслідування умисного пошкодження об’єктів 
електроенергетики» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 
керівник – Грига М. А., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
протидії злочинності (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Рогатюк І. В., доктор юрид. наук, до-
цент, старший науковий співробітник, заслужений юрист 
України, старший викладач відділу підготовки прокурорів 
з процесуального керівництва та криміналістичного забез-
печення досудового розслідування (Інститут спеціальної 
підготовки Національної академії прокуратури України); 
Давиденко В. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри загальноправових дисциплін (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). (285/3)

Дідовець Олена Миколаївна, юрисконсульт підрозділу 
по обслуговуванню Дочірнього підприємства з 100 % іно-
земною інвестицією «Сіменс Україна» ТОВ «Аргус-Персо-
нал»: «Правове регулювання транскордонної сек’юритизації 
активів» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
26.001.10 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Ви-
говський О. І., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного приватного права Інституту міжнародних 
відносин (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Посполітак В. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри гуманітарного розвитку (ПВНЗ «Міжнародний ін-
ститут менеджменту»). (288/3)

Щербина Вікторія Сергіївна, заступник голови Пер-
винної профспілкової організації Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Засоби зако-
нодавчої техніки: теоретико-правові аспекти формування 
і вдосконалення» (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. Во-
лодимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Дзейко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри теорії права та держави (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, перший проректор (Національна академія 
внутрішніх справ); Тарахонич Т. І., кандидат юрид. наук, 
доцент, вчений секретар (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України). (290/3)

Казанцева Альона Олександрівна, тимчасово не пра-
цює: «Адміністративно-правові засади державного регу-
лювання у сфері комунальних послуг» (12.00.07 – адміні-
стративне 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; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Ващенко Ю. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри адміністративного права (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Лук’янець Д. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри державно-правових дисциплін (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Усенко Р. А., кандидат юрид. наук, радник Міністра юстиції 
України (Міністерство юстиції України). (291/3)

Литвиненко Анастасія Анатоліївна, керуючий парт-
нер Адвокатського об’єднання «Литвиненко, Залеська і 
партнери»: «Фінансово-правове регулювання державної 
реєстрації суб’єктів господарювання в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському на-
ціональному університеті внутрішніх справ МВС України 
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 
Науковий керівник – Гетманець О. П., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри правового забезпечення 
господарської діяльності факультету № 6 (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). Опоненти: По-
катаєва О. В., доктор юрид. наук, професор, перший про-
ректор з науково-педагогічної та наукової роботи (Класич-
ний приватний університет); Семенченко С. А., кандидат 
юрид. наук, начальник управління доходів (Департамент 
фінансів Харківської облдержадміністрації). (292/3)
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Топузян Артур Робертович, слідчий слідчого відділу 
Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві: «Кри-
мінально-правова охорона моральності неповнолітніх в 
Україні» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 
у НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – 
Павленко Т. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри кримінально-правових дисциплін (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). 
Опоненти: Денисов С. Ф., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконав-
чого права та кримінології (Академія Державної пенітенці-
арної служби України); Ященко А. М., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри кримінального права і кримі-
нології факультету № 1 (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ). (326/3)

Грицак Христина Михайлівна, начальник Івано-Фран-
ківського відділення Управління виконавчої дирекції Фон-
ду соцстрахування України в Івано-Франківській області: 
«Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним пра-
вом як захід забезпечення кримінального провадження» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 12; тел. 72-80-89). Науковий керівник – Гула Л. Ф., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального 
права і процесу (Національний університет «Львівська по-
літехніка»). Опоненти: Шендрик В. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової ді-
яльності та розкриття злочинів (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Шехавцов Р. М., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри кримінального процесу та 
криміналістики (Львівський державний університет вну-
трішніх справ). (333/3)

Бундз Ростислав Олегович, асистент кафедри конститу-
ційного та міжнародного права ННІ права та психології На-
ціонального університету «Львівська політехніка»: «Особ-
лива жорстокість як ознака злочинів, що вчиняються не-
повнолітніми: детермінанти та попередження» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 35.052.23 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12; тел. 72-80-89). Науковий керівник – Ор-
тинський В. Л., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, директор ННІ права та психології (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінального права та кримінології (Національ-
ний університет державної фіскальної служби України); Йо-
сипів А. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права та кримінології (Львівський держав-
ний університет внутрішніх справ). (334/3)

Павелко Юрій Романович, заступник начальника від-
ділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Ли-
чаківського управління ГУ ДФС у Львівській області: «Ме-
тодика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням 
вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною 
інфекційною хворобою або венеричною хворобою» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. 72-80-89). Науковий керівник – Ортинський В. Л., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
директор ННІ права та психології (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). Опоненти: Стащак М. В., док-
тор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття 
злочинів (Харківський національний університет внутріш-
ніх справ); Федчак І. А., кандидат юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри оперативно-розшукової діяльності (Львів-
ський державний університет внутрішніх справ). (335/3)

Локшина Юлія В’ячеславівна, фахівець з управлін-
ня програмами і проектами, Skat Consulting Ltd. / Проект 
«Підтримка децентралізації в Україні»: «Правове регулю-
вання засобів захисту торгівлі в Європейському Союзі» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в 
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-
96-05). Науковий керівник – Дмитрієв А. І., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, головний 
науковий співробітник відділу європейського права та 
міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної 
Ради України). Опоненти: Муравйов В. І., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри міжнародного при-
ватного права (Інститут міжнародних відносин Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка); 
Лук’янець В. С., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
державно-правових дисциплін (Університет економіки та 
права «КРОК»). (343/3)

Головков Олександр Миколайович, фахівець факультету 
№ 1 Донецького юридичного інституту МВС України: «Адміні-
стративна діяльність дільничних офіцерів поліції» (12.00.07 – 
адміністративне право та процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридично-
му інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана 
Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – Свири-
дюк Н. П., доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача 
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання 
злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, заступник директора Юридичного інституту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана»); Вітвіцький С. С., доктор юрид. наук, доцент, 
начальник управління організаційно-аналітичного забезпе-
чення та оперативного реагування (Головне управління На-
ціональної поліції в Донецькій області). (344/3)
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Білак Наталія Ігорівна, заступник начальника Півден-
ного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальник покарань та пробації Міністерства юстиції 
з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під 
варту: «Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної 
власності через митний кордон України» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному 
гуманітарному університеті (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – 
Прокопенко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри морського та митного права (Національний уні-
верситет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Прий-
маченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проектор з 
наукової роботи (Університет митної справи та фінансів); 
Дукова Н. М., кандидат юрид. наук, головний державний 
інспектор відділу митно-тарифного регулювання Управ-
ління адміністрування митних платежів та митно-тариф-
ного регулювання (Одеська митниця ДФС України). (346/3)

Шульжук Тарас Романович, тимчасово не працює: 
«Холдинги як суб’єкти податкового права» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-93-61). Науковий керівник – Білінський Д. О., доктор 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри фінансового пра-
ва (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Хохуляк В. В., доктор юрид. наук, 
доцент, суддя (Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду України); Усенко Є. А., кандидат юрид. 
наук, старший викладач кафедри конституційного, адмі-
ністративного і господарського права (Академія праці, со-
ціальних відносин і туризму). (351/3)

Берцюх Мирослава Зіновіївна, старший викладач ка-
федри конституційного, адміністративного та фінансо-
вого права Хмельницького університету управління та 
права: «Реалізація принципу верховенства права в адміні-
стративному процесі» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). 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 – Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, професор кафедри адміністративного 
та господарського права (Запорізький національний уні-
верситет). Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного та гос-
подарського права (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова); Марчук М. П., кандидат юрид. наук, 
головний консультант відділу юридичного супроводження 
розгляду конституційних скарг Управління опрацювання 
конституційних скарг Правового департаменту Секретарі-
ату Конституційного Суду України. (360/3)

Глібко Олена Василівна, суддя Орджонікідзевсько-
го районного суду м. Харкова: «Правові засади розгля-
ду судами справ про адміністративні правопорушення» 
(12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Націо-
нальному юридичному університеті імені Ярослава Мудро-
го МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 
(057) 704-93-61). Науковий керівник – Писаренко Н. Б., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністра-
тивного права (Національний юридичний університет іме-
ні Ярослава Мудрого). Опоненти: Лук’янець Д. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри державно-пра-
вових дисциплін (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Янюк Н. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри адміністративного та фінансового 
права (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (361/3)

Сидоренко Денис Іванович, адвокат, приватна прак-
тика: «Недійсність шлюбу в сімейному праві» (12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право). Спецрада К 70.895.02 у Хмель-
ницькому університеті управління та права Хмельницької 
облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Ватрас В. А., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри цивіль-
ного права та процесу (Хмельницький університет управ-
ління та права). Опоненти: Калаур І. Р., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 
цивільного права і процесу (Тернопільський національний 
економічний університет); Глиняна К. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
(362/3)

Курись Віталій Зіновійович, начальник відділу запобі-
гання, виявлення злочинів та інших правопорушень – за-
ступник начальника Західного територіального управління 
Військової служби правопорядку: «Філософсько-правові 
детермінанти ціннісного універсуму особистості військо-
вослужбовця» (12.00.12 – філософія права). Спецрада 
К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та 
права Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий 
керівник – Бліхар В. С., доктор філософ. наук, професор, 
завідувач кафедри філософії та політології (Львівський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Ро-
манова А. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри теорії та філософії права (Національний університет 
«Львівська політехніка»); Копельців-Левицька Є. Д., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології (Дрогобицький державний педа-
гогічний університет імені Івана Франка). (363/3)

Суходубов Володимир Сергійович, адвокат: «Основи 
методики розслідування вбивств, поєднаних з відчужен-
ням житла громадян» (12.00.09 – кримінальний процес 
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та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшу-
кова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-93-61). Науковий керівник – Шепітько В. Ю., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). Опоненти: Тіщенко В. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри криміналістики (Національний 
університет «Одеська юридична академія»); Щур Б. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нального права та процесу (Львівський торговельно-еко-
номічний університет). (364/3)

Шило Артем Вікторович, заступник начальника управ-
ління департаменту контррозвідувального захисту інтере-
сів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ: «Ви-
користання в кримінальному провадженні відомостей, 
отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) 
дій» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). На-
уковий керівник – Трофименко В. М., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри кримінального процесу (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). Опоненти: Гловюк І. В., доктор юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінального процесу (Національний 
університет «Одеська юридична академія»); Луцик В. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримі-
нально-правових дисциплін (Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ). (365/3)

Тахтаров Микола Павлович, прокурор Мар’їнського 
відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької об-
ласті: «Прокурор у підготовчому судовому провадженні» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецра-
да Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керів-
ник – Шило О. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшуко-
вої діяльності (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). Опоненти: Гринюк В. О., доктор юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри правосуддя (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Толоч-
ко О. М., кандидат юрид. наук, професор, проректор (На-
ціональна академія прокуратури України). (367/3)

Безсонова Марія Вікторівна, начальник юридичного 
відділу АТ «Страхова Компанія «Мега-Гарант»: «Конститу-
ційне право на звернення до міжнародних правозахисних 
інституцій: проблеми теорії і практики» (12.00.02 – консти-
туційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04 
у Національному юридичному університеті імені Яросла-

ва Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Ве-
ніславський Ф. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри конституційного права України (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Колісник В. П., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду 
України; Григоренко Я. О., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 
та безпеки (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (379/3)

Харченко Алла Миколаївна, суддя Московського ра-
йонного суду м. Харкова: «Господарсько-правове забезпе-
чення інвестиційної функції банків» (12.00.04 – господар-
ське право; господарсько-процесуальне право). Спецрада 
Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керів-
ник – Барахтян Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри господарського права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шапова-
лова О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафе-
дри господарського права (Східноукраїнський національ-
ний університет імені Володимира Даля); Матвєєва А. В., 
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник (НДІ правового забез-
печення інноваційного розвитку НАПрН України). (384/3)

Возна Віра Олексіївна, юрист ТОВ «Етерніті Ло Інтер-
нешнл»: «Органи місцевого самоврядування як суб’єкт 
організаційно-господарських повноважень» (12.00.04 – 
господарське право; господарсько-процесуальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). На-
уковий керівник – Барахтян Н. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри господарського права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Устименко В. А., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, директор (Інститут 
економіко-правових досліджень); Килимник І. І., кандидат 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правового забез-
печення господарської діяльності (Харківський національ-
ний університет міського господарства імені О. М. Бекето-
ва). (385/3)

Чібісов Дмитро Олегович, прокурор Полтавської об-
ласті: «Адміністративно-правовий статус Національного 
антикорупційного бюро України» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне пра-
во). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському держав-
ному університеті внутрішніх справ МВС України (49000, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). На-
уковий керівник – Лошицький М. В., доктор юрид. наук, 
професор, ректор (Національна академія прокуратури 
України). Опоненти: Калаянов Д. П., доктор юрид. наук, 
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професор, завідувач кафедри державно-правових дисци-
плін (Одеський державний університет внутрішніх справ); 
Гарбузюк К. Г., кандидат юрид. наук, заступник декана 
факультету № 3 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). (386/3)

Гейц Олександр Олегович, провідний консультант-ад-
міністратор територіального сервісного центру № 4641 Ре-
гіонального сервісного центру МВС у Львівській області: 
«Публічно-правовий механізм протидії корупції в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове пра-
во; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпро-
петровському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. 
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Лошицький М. В., 
доктор юрид. наук, професор, ректор (Національна ака-
демія прокуратури України). Опоненти: Безпалова О. І., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміні-
стративної діяльності поліції (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Кутерга М. В., кандидат 
юрид. наук, начальник другого відділу процесуального 
керівництва управління організації і процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється 
слідчими центрального апарату Державного бюро розслі-
дувань. (387/3)

Галась Ірина Анатоліївна, суддя Деснянського район-
ного суду м. Києва: «Тимчасове вилучення майна як захід 
забезпечення кримінального провадження» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова екс-
пертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 
08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – 
Дрозд В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, провідний нау-
ковий співробітник науково-дослідного відділу НДЛ проб-
лем правового та організаційного забезпечення діяльності 
МВС України (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). Опоненти: Сімонович Д. В., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, начальник відділу орга-
нізації освітньо-наукової підготовки (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ); Цуцкірідзе М. С., 
кандидат юрид. наук, заступник начальника Головного 
слідчого управління (Національна поліція України). (388/3)

Гнап Діана Дмитрівна, суддя Хмельницького окруж-
ного адміністративного суду: «Звернення до суду в по-
рядку адміністративного судочинства» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-
00). Науковий керівник – Мінка Т. П., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри адміністративного та митного 
права (Університет митного права та фінансів). Опоненти: 
Ільков В. В., доктор юрид. наук, доцент, суддя (Дніпропе-
тровський окружний адміністративний суд); Блінова Г. О., 

кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін (ВНЗ «Дніпровський гуманітарний 
університет»). (389/3)

Биков Ігор Олегович, юрисконсульт юридичного де-
партаменту ПАТ «Акціонерний банк «Південний»: «Адмі-
ністративно-правове забезпечення наближення митного 
законодавства України до стандартів Європейського Сою-
зу» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 41.086.01 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Кормич Б. А., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри мор-
ського і митного права (Національний університет «Одесь-
ка юридична академія»). Опоненти: Мельник Р. С., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністратив-
ного права (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка); Мазур А. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри адміністративного та митного права (Уні-
верситет митної справи та фінансів). (393/3)

Білоус Олег Дмитрович, прокурор Київської місцевої 
прокуратури № 7: «Здійснення виклику слідчим, про-
курором, судового виклику у досудовому розслідуван-
ні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Омельчен-
ко О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
кримінального процесу (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, про-
фесор, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Та-
таров, Фаринник, Головко»); Марко С. І., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 
криміналістики факультету № 1 (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (395/3)

Захаров Павло Сергійович, головний спеціаліст відділу 
підготовки засідань Вищої ради правосуддя Управління ор-
ганізаційно-протокольного забезпечення діяльності Вищої 
ради правосуддя: «Доказування у справах про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспорт-
ної пригоди, у цивільному процесі України» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Притика Ю. Д., доктор 
юрид. наук, професор кафедри правосуддя (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Бичкова С. С., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного права і процесу (Національна акаде-
мія внутрішніх справ МВС України); Верещінська І. В., кан-
дидат юрид. наук, суддя Солом’янського районного суду 
м. Києва. (410/3)
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Євчук Тетяна Володимирівна, викладач кафедри право-
вих дисциплін Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом»: «Адміністратив-
но-правове регулювання нагляду прокуратури за діяльністю 
Національної поліції у сфері охорони публічного порядку 
та публічної безпеки» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Тіма-
шов В. О., доктор юрид. наук, доцент кафедри адміністра-
тивного, фінансового та інформаційного права (Київський 
національний торговельно-економічний університет). Опо-
ненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна акаде-
мія внутрішніх справ); Горзов А. П., кандидат юрид. наук, 
заступник начальника відділу підвищення кваліфікації 
державних службовців органів прокуратури Інституту під-
вищення кваліфікації (Національна академія прокуратури 
України). (459/3)

Міхєєв Михайло Володимирович, викладач циклової 
комісії соціально-економічних дисциплін Одеського мо-
рехідного коледжу рибної промисловості імені Олексія 
Соляника: «Адміністративно-правове регулювання ді-
яльності державних і приватних виконавців в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у 
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління пер-
соналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометів-
ська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Зароси-
ло В. В., кандидат юрид. наук, викладач вищої категорії 
(Київський державний коледж туризму та готельного 
господарства). Опоненти: Беззубов Д. О., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри конституційного та ад-
міністративного права (Державний університет інфра-
структури та технологій); Мороз Н. С., в. о. доцента ка-
федри адміністративного права і адміністративного про-
цесу факультету № 3 Інституту підготовки фахівців для 
підрозділів національної поліції (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (474/3)

Опанасенко Віталій Ігорович, заступник начальни-
ка відділу Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України: «Кримінальна відповідальність за 
фальсифікацію доказів: особливості регламентації та 
шляхи вдосконалення» (12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецра-
да Д 26.001.05 у Київському національному університе-
ті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Андрушко П. П., кандидат юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінального права та кри-
мінології (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Фесенко Є. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального та 
адміністративного права (Академія адвокатури України); 

Вакулик О. О., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кри-
міналістики та судової медицини (Національна академія 
внутрішніх справ). (486/3)

Ткаченко Роман Олександрович, начальник Криворізько-
го відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області: «Гро-
мадський контроль за діяльністю органів Національної по-
ліції України» (12.00.07 – адміністративне право та процес; 
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 11.737.02 
у Донецькому юридичному інституті МВС України (50065, 
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). 
Науковий керівник – Бесчастний В. М., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, ректор (Донецький 
юридичний інститут МВС України). Опоненти: Гаращук В. М., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри адміністративного права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Вітвіцький С. С., доктор юрид. наук, доцент, начальник управ-
ління організаційно-аналітичного забезпечення та оператив-
ного реагування ГУ НП у Донецькій області. (487/3)

Горда Юрій Іванович, старший юрист адвокатського 
об’єднання «Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери», 
м. Київ: «Місце економічних санкцій в механізмі застосу-
вання застереження про публічний порядок в міжнародно-
му приватному праві» (12.00.03 – цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Безклубий І. А., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри цивільного права (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Мережко О. О., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри права (Київський національний лінгвістичний 
університет); Стазілова Т. М., кандидат юрид. наук, член 
правління АТ «СІТІБАНК». (488/3)

Кожем’яка Ігор Володимирович, прокурор відділу 
прокуратури Луганської області, юрист 1 класу: «Адміні-
стративно-правове забезпечення екологічної безпеки в 
Чорнобильській зоні відчуження» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне пра-
во). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» МОН України (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
керівник – Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної 
та антикорупційної діяльності ННІ права імені князя Воло-
димира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»). Опоненти: Музика-Стефан-
чук О. А., доктор юрид. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник НДЧ (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Мельник В. І., кандидат юрид. 
наук, викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки 
життєдіяльності населення (Інститут державного управ-
ління у сфері цивільного захисту). (492/3)
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Гольонко Руслан Анатолійович, старший викладач 
кафедри біотехнології та екології Чернівецького факуль-
тету Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»: «Правові засади функціонуван-
ня та розвитку біосферних заповідників як складової 
екологічної мережі України» (12.00.06 – земельне право; 
аграрне право; екологічне право; природоресурсне пра-
во). 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). На-
уковий керівник – Черкашина М. К., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри екологічного права (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, професор кафедри земель-
ного та аграрного права (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Савчук О. О., кандидат юрид. 
наук, науковий співробітник (НДІ правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН України). (495/3)

Могілевський Всеволод Сергійович, прокурор Київ-
ської місцевої прокуратури № 2: «Роль місцевого само-
врядування в становленні національного та глобального 
конституціоналізму: питання взаємодії та ефективності» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий 
керівник – Баймуратов М. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, головний на-
уковий консультант відділу європейського права та міжна-
родної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради 
України). Опоненти: Гринюк Р. Ф., доктор юрид. наук, про-
фесор, ректор (Донецький національний університет імені 
Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Воронов М. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри консти-
туційного і муніципального права (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (501/3)

Удянський Микола Олександрович, викладач кафедри 
загальноправових дисциплін Харківського національного 
університету внутрішніх справ: «Адміністративно-право-
ві засади взаємодії правоохоронних органів у сфері про-
тидії корупції» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; 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 ке-
рівник – Прокопенко О. Ю., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри тактичної та 
тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). Опо-
ненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія 
внутрішніх справ); Мацелик М. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, заступник директора (ННІ права Університету дер-
жавної фіскальної служби України). (564/3)

Наджафлі Емін Муса огли, адвокат, партнер та спів-
засновник юридичної компанії «Шенцев, Репешко і парт-
нери»: «Адміністративно-правові принципи адвокатської 
діяльності 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 – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, на-
чальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Юнін О. С., доктор 
юрид. наук, доцент, директор ННІ заочного навчання та 
підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ); Пивовар Ю. І., кандидат 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і 
адміністративного права (Національний авіаційний універ-
ситет). (565/3)

Фенич Яна Володимирівна, викладач кафедри ад-
міністративного, фінансового та інформаційного права 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Ад-
міністративно-правове забезпечення права на громадян-
ство в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Лазур Я. В., 
доктор юрид. наук, професор, декан юридичного факуль-
тету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 
Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, головний науковий 
співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради 
України); Сідей Я. Я., кандидат юрид. наук, суддя  Хуст-
ського районного суду Закарпатської області. (566/3)

Коваленко Богдан В’ячеславович, спеціаліст з неру-
хомості фізичної особи-підприємця Коваленко Світлани 
Миколаївни: «Юридична природа стандартів як джерел 
екологічного права» (12.00.06 – земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоресурсне право). Спец-
рада К 26.004.16 у Національному університеті біоресур-
сів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). 
Науковий керівник – Краснова М. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри екологічного права (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Кобецька Н. Р., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного 
права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Дейнега М. А., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). (586/3)

Сіренко Дмитро Олександрович, директор ТОВ «СД 
Індастрі»: «Правові засади запобігання адміністратив-
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ним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, здій-
снюваного суб’єктами приватної детективної діяльності» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у На-
ціональному університеті біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Піддубний О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного та господарського права (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, 
доцент, керівник департаменту з питань запобігання по-
літичній корупції (Національне агентство з питань запо-
бігання корупції); Леоненко І. В., кандидат юрид. наук, 
доцент секції приватної детективної діяльності кафедри 
державно-правових дисциплін (ВНЗ «Університет еконо-
міки та права «КРОК»). (588/3)

Орленко Марта Ігорівна, юрист ТОВ «СІТРАС УКРАЇНА»: 
«Правові засади дозвільної системи в галузі використан-
ня та охорони надр в Україні» (12.00.06 – земельне право; 
аграрне право; екологічне право; природоресурсне пра-
во). 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 – Краснова М. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри екологічного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Кірін Р. С., доктор юрид. наук, доцент. 
професор кафедри аграрного, земельного та екологічно-
го права (Національний університет «Одеська юридична 
академія»); Ковтун О. М., кандидат юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри кримінального та адміністративного права 
(ТОВ «Академія адвокатури України»). (589/3)

Корчинський Олег Іванович, помічник судді Господар-
ського суду Львівської області: «Правові засади організа-
ції адміністративного судочинства в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). На-
уковий керівник – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри адміністративного та інфор-
маційного права (ННІ права та психології Національного 
університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Зароси-
ло В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної 
діяльності (ННІ права імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної академії управління персоналом); Таци-
шин І. Б., кандидат юрид. наук, доцент, заступник голо-
ви – завідувач юридичного відділу (Львівська обласна 
профспілкова організація працівників культури України). 
(602/3)

Налуцишин Володимир Вікторович, асистент кафедри 
кримінального права та процесу Хмельницького універси-

тету управління та права: «Кримінальна відповідальність 
за невиконання судового рішення за законодавством 
України та держав Європейського Союзу» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 35.725.02 у Львівському державно-
му університеті внутрішніх справ МВС України (79007, 
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). На-
уковий керівник – Омельчук О. М., доктор юрид. наук, 
професор, ректор (Хмельницький університет управління 
та права). Опоненти: Шепітько М. В., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник (НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України); Гацелюк В. О., 
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник від-
ділу проблем кримінального права, кримінології та судо-
устрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України). (604/3)

Тимчаль Марія Валентинівна, старший судовий екс-
перт сектору почеркознавчих досліджень відділу кри-
міналістичних видів досліджень Миколаївського на-
уково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України: «Кримінально-правова охорона в Україні 
осіб, взятих під захист» (12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада К 35.725.02 у Львівському державному університе-
ті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. 
Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий керів-
ник – Пасєка О. Ф., кандидат юрид. наук, доцент кафе-
дри кримінального права і кримінології (Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ). Опоненти: Пись-
менський Є. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідо-
ренка, м. Сєвєродонецьк); Пономаренко Ю. А., кандидат 
юрид. наук, доцент, декан заочного факультету № 1 (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). (605/3)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ворон Ольга Григорівна, старший викладач кафедри 

філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: 
«Управління розвитком інформаційної культури дирек-
тора загальноосвітнього навчального закладу в після-
дип-ломній освіті» (13.00.06 – теорія і методика управлін-
ня 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 пе-
дагогічної освіти). Опоненти: Гладкова В. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри управління (Київ-
ський університет імені Бориса Грінченка); Кулик О. Є., 
кандидат пед. наук, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту (Чаплинська селищна рада Чаплинського району 
Херсонської області). (43/3)
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Грищук Юлія Володимирівна, науковий співробіт-
ник НДЛ освітології Київського університету імені Бори-
са Грінченка: «Розвиток педагогічної освіти у Республіці 
Польща в контексті європейських інтеграційних процесів» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Сисоє-
ва С. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член (акаде-
мік) НАПН України, академік-секретар Відділення загаль-
ної педагогіки та філософії освіти НАПН України. Опонен-
ти: Кристопчук Т. Є., доктор пед. наук, доцент, професор 
кафедри суспільних дисциплін (Національний університет 
водного господарства та природокористування); Біниць-
ка К. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри пе-
дагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). 
(47/3)

Дзензелюк Дмитро Олексійович, старший викла-
дач Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет роз-
витку людини «Україна»: «Методика розвитку рухових 
якостей студентів закладів вищої освіти засобами бо-
ротьби самбо» (13.00.02 – теорія та методика навчан-
ня – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 
26.053.14 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керів-
ник – Грибан Г. П., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри фізичного виховання та спортивного 
вдосконалення (Житомирський державний універси-
тет імені Івана Франка). Опоненти: Артюшенко А. О., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри спор-
тивних дисциплін (Черкаський національний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького); Краснов В. П., 
кандидат пед. наук, професор кафедри фізичного ви-
ховання (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). (57/3)

Пшенична Наталя Сергіївна, старший викладач ка-
федри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології 
Бердянського державного педагогічного університету: 
«Формування професійних компетентностей майбутніх 
учителів у процесі вивчення хімії» (13.00.02 – теорія та 
методика навчання – хімія). Спецрада Д 26.452.05 в Інсти-
туті педагогіки НАПН України, (04053 м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-13). Науковий керівник – 
Максимов О. С., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти (Мелітополь-
ський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України). Опоненти: Лукашова Н. І., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри хімії та 
фармації (Ніжинський державний університет імені Ми-
коли Гоголя МОН України); Вороненко Т. І., кандидат пед. 
наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, 
хімічної та фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН 
України). (104/3)

Пантюхов Борис Олександрович, начальник Дрого-
бицького МРВ УСБ України у Львівській області: «Патріо-
тичне виховання курсантів вищих військових навчальних 
закладів України (1992 – 2016 рр.)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 
у Дрогобицькому державному педагогічному університе-
ті імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, 
вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). Науковий 
керівник – Невмержицька О. В., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти (Дрогобицький державний педагогічний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Лук’янченко М. І., 
доктор пед. наук, професор, директор ННІ фізичної куль-
тури і здоров’я (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Міщеня О. М., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри педагогіки початкової осві-
ти (Рівненський державний гуманітарний університет). 
(109/3)

Чубінська Наталія Богданівна, вчитель англійської 
мови середньої загальноосвітньої школи м. Львова: 
«Організаційно-виховні аспекти діяльності директора 
загальноосвітньої школи в Україні (друга половина XX 
століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія пе-
дагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому дер-
жавному педагогічному університеті імені Івана Франка 
МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; 
тел. (03244) 1-04-74). Науковий керівник – Пантюк М. П., 
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової ро-
боти, професор кафедри педагогіки та методики по-
чаткової освіти (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Білавич Г. В., 
доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки почат-
кової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника»); Проц М. О., канди-
дат пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної 
освіти (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (110/3)

Яців Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів НВК 
«Ходовицький ЗНЗ І – ІІ ступенів – ДНЗ» Стрийського 
району Львівської області: «Педагогічні ідеї та культур-
но-просвітницька діяльність Миколи Шлемкевича (1894 – 
1966 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН 
України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. 
(03244) 1-04-74). Науковий керівник – Карпенко О. Є., 
доктор пед. наук, доцент кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти (Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Квас О. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка); Стинська В. В., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки імені Бог-
дана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника»). (111/3)
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Пухальський Тарас Дмитрович, асистент кафедри му-
зичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: «Формування професій-
ної компетентності майбутнього учителя музики засобами 
диригентсько-хорових дисциплін» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). 
Науковий керівник – Яропуд З. П., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри музичного мистецтва (Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієн-
ка). Опоненти: Сверлюк Я. В., доктор пед. наук, професор, 
директор Інституту мистецтв (Рівненський державний 
гуманітарний університет); Балдинюк Д. І., кандидат пед. 
наук, доцент, заслужений працівник освіти України, про-
фесор кафедри музикознавства та вокально-хорового 
мистецтва (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини). (120/3)

Карманенко Василь Васильович, старший викладач 
кафедри педагогіки та суспільних наук, директор офісу 
студентського омбудсмена ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі»: «Педагогічні умови 
формування лідерських якостей у студентів економічних 
університетів» (13.00.07 – теорія і методика виховання). 
Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогіч-
ному університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, 
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий ке-
рівник – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, декан природничого факуль-
тету (Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка). Опоненти: Сопівник Р. В., доктор пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Махновський С. С., кандидат пед. наук, викладач кафедри 
педагогіки, директор Навчального центру соціально-вихов-
ної та позаосвітньої діяльності (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (139/3)

Підлісний Євген Васильович, старший викладач кафе-
дри економіки та соціально-поведінкових наук Інституту 
економіки та бізнес-освіти Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини: «Формування 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у 
процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Ти-
чини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. 
(047) 3-45-82). Науковий керівник – Безлюдний О. І., док-
тор пед. наук, професор, ректор (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: 
Третько В. В., доктор пед. наук, професор, декан факуль-
тету міжнародних відносин (Хмельницький національний 
університет); Поліщук О. А., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дис-
циплін (Уманський національний університет садівни-
цтва). (154/3)

Коваленко Анатолій Сергійович, викладач кафедри 
інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини: «Тенденції 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти у дру-
гій половині XX століття» (13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичи-
ни МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 
3-45-82). Науковий керівник – Кочубей Т. Д., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини). Опоненти: Черкасов В. Ф., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музичного 
мистецтва і хореографії (Центральноукраїнський держав-
ний педагогічний університет імені Володимира Винничен-
ка); Сташевська І. О., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів 
(Харківська державна академія культури). (155/3)

Кобилянська Тетяна Вікторівна, викладач кафедри 
психології Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини: «Формування готовності май-
бутніх психологів до роботи із сім’ями підлітків у процесі 
професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Ти-
чини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. 
(047) 3-45-82). Науковий керівник – Безлюдний О. І., док-
тор пед. наук, професор, ректор (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: 
Кучай О. В., доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Нікітська Ю. М., кандидат пед. наук, стар-
ший викладач кафедри педагогіки вищої школи і освітньо-
го менеджменту (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). (156/3)

Єланцева Ірина Іванівна, спеціаліст І категорії служби у 
справах неповнолітніх (дітей) Дарницької районної у м. Ки-
єві держадміністрації: «Розвиток соціально-педагогічних 
служб та установ для дітей в Україні (друга половина XX 
століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національ-
ному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 
700-35-27). Науковий керівник – Боярська-Хоменко А. В., 
кандидат пед. наук, доцент, докторант кафедри початкової, 
дошкільної та професійної освіти (Харківський національ-
ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). Опоненти: Фазан В. В., доктор пед. наук, доцент, 
доцент кафедри загальної педагогіки і андрагогіки (Полтав-
ський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка МОН України); Бекетова Ю. В., кандидат пед. наук, 
доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи 
(Харківський приватний спеціальний загальноосвітній НВК 
«Фенікс» для дітей з особливими потребами Харківського 
обласного фонду «Сподіванка»). (165/3)
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Машкова Інна Миколаївна, старший викладач кафе-
дри іноземних мов факультету фінансів ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Розвиток українознавчої освіти в двомовних 
та «рідних» школах Канади (остання чверть XX – початок 
XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія пе-
дагогіки). 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 – Вовк М. П., доктор пед. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу зміс-
ту і технологій педагогічної освіти (Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН Украї-
ни). Опоненти: Руснак І. С., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов (Хмельницька гумані-
тарно-педагогічна академія); Терешко І. Г., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри української літератури, україно-
знавства та методик їх навчання, декан факультету мис-
тецтв (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). (191/3)

Чернова Світлана Василівна, викладач кафедри соці-
ально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Університет еконо-
міки і підприємництва»: «Розвиток комунікативної компе-
тентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення 
кваліфікації» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 70.705.03 у Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, Державна прикордонна служба України 
(29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 
65-05-93). Науковий керівник – Дем’янюк Ю. А., канди-
дат пед. наук, доцент, начальник ад’юнктури – старший 
науковий співробітник (Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницько-
го). Опоненти: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри іноземних мов для природничих фа-
культетів (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка); Тимофєєва О. Я., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри гуманітарних дисциплін (Дунайський інститут 
Національного університету «Одеська морська академія»). 
(205/3)

Закомірний Ігор Миколайович, начальник Управління 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Дес-
нянської районної у м. Києві держадміністрації: «Розвиток 
інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів ве-
чірніх шкіл в умовах неформальної освіти» (13.00.04 – те-
орія 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. Берлинсько-
го, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – Зінчен-
ко С. В., кандидат пед. наук, старший науковий співробіт-
ник. Опоненти: Спірін О. М., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, проректор з цифро-
візації освітньо-наукової діяльності (ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України); Шлянчак С. О., кан-
дидат пед. наук, старший викладач кафедри інформати-

ки та інформаційних технологій (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). (208/3)

Ануфрієва Ольга Федорівна, учитель інформатики КЗ 
«Харківський санаторний НВК № 13» Харківської облради: 
«Професійна самореалізація майбутніх інженерів у про-
цесі навчальних практик» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 18.053.01 у Мелітополь-
ському державному педагогічному університеті імені Бог-
дана Хмельницького МОН України (72312, м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий ке-
рівник – Рибалко Л. С., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи (Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Сегеда Н. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики 
музичної освіти та хореографії (Мелітопольський держав-
ний педагогічний університет імені Богдана Хмельниць-
кого); Кіріленко О. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри інженерії програмного забезпечення (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). (225/3)

Процюк Ірина Євгенівна, викладач іноземної мови ви-
щої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, голова 
циклової методичної комісії філологічних дисциплін КЗВО 
«Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Жи-
томирської облради: «Формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної 
підготовки в коледжах» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка МОН України 
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 
43-14-17). Науковий керівник – Березюк О. С., кандидат 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Жи-
томирський державний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Желанова В. В., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський 
університет імені Бориса Грінченка); Каплінський В. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
професійної освіти (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). (249/3)

Лазарчук Ганна Валеріївна, асистент кафедри педа-
гогіки, методики та менеджменту освіти Української ін-
женерно-педагогічної академії: «Формування правової 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів економіч-
ного профілю у фаховій підготовці» (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 – Васильєва М. П., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди). Опоненти: Лузан П. Г., доктор пед. наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії 
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науково-методичного супроводу підготовки фахівців у ко-
леджах і технікумах (Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України); Хоменко С. В., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання 
та технологій (Бердянський державний педагогічний уні-
верситет). (250/3)

Шапошник Ангеліна Миколаївна, викладач кафедри 
природничих наук Центру міжнародної освіти Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна: «Ме-
тодика навчання основ хімічної технології студентів підго-
товчих відділень закладів вищої освіти» (13.00.02 – теорія 
та методика навчання – технічні дисципліни). 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 – Лазарєва Т. А., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри харчових 
та хімічних технологій (Українська інженерно-педагогічна 
академія). Опоненти: Шиян Н. І., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хімії та методики викладання 
хімії (Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка); Шевчук Т. О., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної осві-
ти (Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького). (251/3)

Пронікова Ірина Вікторівна, старший викладач кафе-
дри природничо-математичних дисциплін та інформа-
ційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського: «Розвиток шкільної економіч-
ної освіти в Україні (кінець XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України (08400, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий 
керівник – Євтух М. Б., доктор пед. наук, професор, дій-
сний член НАПН України, головний науковий співробітник 
відділу історії і філософії освіти (Інститут педагогіки НАПН 
України). Опоненти: Терентьєва Н. О., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, психології та 
методики фізичного виховання (Національний універси-
тет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Жоро-
ва І. Я., доктор пед. наук, доцент, перший проректор (КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
облради). (252/3)

Шкляр Наталія Анатоліївна, науковий співробітник 
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проб-
лем виховання НАПН України: «Формування позитивного 
ставлення у дитини четвертого року життя до закладу до-
шкільної освіти» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спец-
рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН 
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
440-60-90). Науковий керівник – Гавриш Н. В., доктор пед. 
наук, професор, провідний науковий співробітник лабо-

раторії дошкільної освіти і виховання (Інститут проблем 
виховання НАПН України). Опоненти: Зданевич Л. В., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія); Врочинська Л. І., кан-
дидат пед. наук, доцент, декан педагогічного факультету 
(Кременецька обласна гумнітарно-педагогічна академія 
імені Тараса Шевченка). (312/3)

Бондар Наталія Василівна, старший викладач кафедри 
психокорекційної педагогіки Національного педагогічно-
го університету імені М. П. Драгоманова: «Формування 
зв’язного мовлення в учнів старших класів допоміжної 
школи на уроках трудового навчання» (13.00.03 – корек-
ційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 
486-80-38). Науковий керівник – Піонтківська Г. С., кан-
дидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри психокорек-
ційної педагогіки (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Дмитрієва І. В., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри технологій 
корекційної та інклюзивної освіти (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); 
Чеботарьова О. В., кандидат пед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушення-
ми інтелектуального розвитку (Інститут спеціальної педа-
гогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України). 
(315/3)

Литвишко Олена Миколаївна, викладач кафедри пси-
хології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»: «Формування основ соціальної ком-
петентності дітей 5 – 6 років засобами казки в дошкільних 
навчальних закладах» (13.00.07 – теорія і методика вихо-
вання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем вихован-
ня НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 
тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник – Яценко Л. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи (ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди»). Опоненти: Рогальська-Яблонська І. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти (Глухівський національний пе-
дагогічний університет імені Олександра Довженка); Кон-
дратюк С. М., кандидат пед. наук, доцент, директор ННІ 
дошкільної і початкової освіти (Сумський державний педа-
гогічний університет імені А. С. Макаренка). (321/3)

Терешенко Наталія Віталіївна, старший викладач ка-
федри хореографічного мистецтва Херсонського держав-
ного університету: «Естетичне виховання старшокласників 
засобами бальної хореографії» (13.00.07 – теорія і мето-
дика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проб-
лем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Бер-
линського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник – 
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Левченко М. Г., кандидат пед. наук, доцент, декан фа-
культету культури та мистецтв (Херсонський державний 
університет). Опоненти: Комаровська О. А., доктор пед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії естетичного виховання та мистецької освіти (Інститут 
проблем виховання НАПН України); Куценко С. В., канди-
дат пед. наук, доцент кафедри хореографії та художньої 
культури (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). (322/3)

Логвінова Євгенія Вікторівна, лаборант кафедри со-
ціальної педагогіки Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г. С. Сковороди: «Підготовка май-
бутнього соціального педагога до формування культури 
безпеки життєдіяльності старшокласників» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 
у Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керів-
ник – Подберезський М. К., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки (Харківський на-
ціональний університет імені Г. С. Сковороди МОН Украї-
ни). Опоненти: Гуренко О. І., доктор пед. наук, професор, 
перший проректор (Бердянський державний педагогічний 
університет МОН України); Мусхаріна Ю. Ю., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри методико-біологічних основ 
охорони життя та цивільного захисту (ДВНЗ «Донбась-
кий державний педагогічний університет» МОН України, 
м. Сов’янськ). (323/3)

Хомич Олена Леонідівна, науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового спосо-
бу життя Інституту проблем виховання НАПН України: 
«Формування просоціальної поведінки учнів основної 
школи засобами інформаційно-комунікаційних техноло-
гій» (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 – Кириченко В. І., кандидат 
пед. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та 
здорового способу життя (Інститут проблем виховання 
НАПН України). Опоненти: Лякішева А. В., доктор пед. 
наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти та 
соціальної роботи (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки); Зоря Ю. М., канди-
дат пед. наук, завідувач навчальио-тренінгового центру 
SТЕМ-освіти (КНЗ «Черкаський обласний інститут після-
дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 
облради»). (324/3)

Іванова Олена Вікторівна, аспірантка кафедри загаль-
ної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сково-
роди: «Організація інклюзивного навчання в країнах Захід-
ної Європи (кінець XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 

64.053.04 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). На-
уковий керівник – Зеленська Л. Д., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри загальної педагогіки і педаго-
гіки вищої школи (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Єрмакова Т. С., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та іноземної філології (Харківська державна 
академія дизайну і мистецтв МОН України); Хрипун Д. М., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри спеціаль-
ної освіти (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини МОН України). (332/3)

Сенчина Наталя Геннадіївна, викладач, методист на-
уково-методичного відділу іноземних мов кафедри сус-
пільно-гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія не-
перервної освіти Одеської облради»: «Формування педа-
гогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у 
післядипломній освіті» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Ста-
ропортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий 
керівник – Ковтун О. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри іноземної філології (Національний авіа-
ційний університет). Опоненти: Марусинець М. М., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри психології і 
педагогіки (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова); Павелків К. М., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри іноземних мов (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет). (342/3)

Довмантович Наталія Георгіївна, викладач циклової 
комісії дисциплін природничо-наукової підготовки Рокит-
нівського медичного училища: «Формування самоосвіт-
ньої компетентності студентів медичних училищ у процесі 
природничо-наукової підготовки» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмель-
ницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України 
(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 
139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник – Романов-
ська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький 
національний університет). Опоненти: Ястремська С. О., 
доктор пед. наук, доцент, директор ННІ медсестринства 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Лукащук М. М., 
кандидат пед. наук, викладач кафедри хіміко-фармацев-
тичних дисциплін (КЗВО «Рівненська медична академія» 
Рівненської облради). (416/3)

Козак Христина Ігорівна, викладач циклової комісії 
основ медсестринства Чортківського державного медич-
ного коледжу: «Формування професійної ідентичності 
майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи 
па засадах деонтологічного підходу» (13.00.04 – теорія 
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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 – 
Мельничук І. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Біда О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології (Закарпатський угорський інститут 
імені Ференца Ракоці II); Гуменюк О. М., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького). (417/3)

Осадчук Дмитро Дмитрович, начальник курсу факуль-
тету морського права і менеджменту, старший викладач 
Центру виживання в екстремальних умовах Національного 
університету «Одеська морська академія»: «Підготовка 
майбутніх офіцерів морського торговельного флоту Укра-
їни до роботи в екстремальних ситуаціях» (13.00.04 – тео-
рія 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 – 
Торічний О. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін 
(Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Ле-
щенко Г. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної під-
готовки (Льотна академія Національного авіаційного уні-
верситету); Лісніченко Ю. М., кандидат пед. наук, началь-
ник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін 
(Військова академія). (418/3)

Шабалдак Андрій Вікторович, начальник центру за-
безпечення навчального процесу Військової академії: 
«Підготовка майбутніх офіцерів забезпечення військ до 
професійної діяльності на засадах праксеологічного під-
ходу» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педа-
гогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). 
Науковий керівник – Маслій О. М., кандидат пед. наук, 
старший науковий співробітник, заступник начальника 
академії з навчальної роботи – начальник навчального від-
ділу (Військова академія). Опоненти: Ягупов В. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри суспільних наук 
(Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського); Пономаренко О. А., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри логістики (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). (420/3)

Кифенко Анна Миколаївна, викладач циклової комісії 
музики і хореографії Університетського коледжу Київ-

ського університету імені Бориса Грінченка: «Методика 
формування музично-слухової активності майбутніх учи-
телів музичного мистецтва в навчальному хоровому ко-
лективі» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчан-
ня). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педа-
гогічному 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, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва (Київський університет імені Бориса Грінченка 
МОН України). Опоненти: Тушева В. В., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри теорії і методики мистецької 
освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя (Хар-
ківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України); Петренко М. Б., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри хорового диригування, 
вокалу та методики музичного навчання (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України). (429/3)

Мен Сіан, тимчасово не працює: «Методика формуван-
ня художньо-комунікативного досвіду майбутніх виклада-
чів вокалу в педагогічних університетах» (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. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Осад-
ча Т. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри ди-
ригентсько-хорової підготовки (ДУ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського» МОН України). Опоненти: Зайцева А. В., доктор 
пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки мисте-
цтва та фортепіанного виконавства (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН Украї-
ни); Барановська І. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 
МОН України). (431/3)

Грибанова Олена Євгенівна, директор Економіко-
правничого коледжу Запорізького національного універ-
ситету: «Формування соціальної компетентності майбут-
ніх економістів у процесі професійної підготовки в коле-
джі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 17.051.09 у Запорізькому національному 
університеті МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-00). Науковий керів-
ник – Гура О. І., доктор пед. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи (Запорізький 
національний університет). Опоненти: Варецька О. В., 
доктор пед. наук, доцент, в. о. проректора з науково-ме-
тодичної роботи (КЗ «Запорізький обласний інститут піс-
лядипломпої педагогічної освіти» Запорізької облради); 
Подозьорова А. В., кандидат пед. наук, завідувач елек-
тротехнічного відділення (Херсонський політехнічний 
коледж Одеського національного політехнічного універ-
ситету). (444/3)
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Гусаченко Оксана Петрівна, викладач кафедри теорії 
та методики музичної освіти, хорового співу і диригування 
Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова: «Методика формування музично-творчого 
потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльнос-
ті» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Козир А. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хоро-
вого співу і диригування (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Танько Т. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри естетич-
ного виховання (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди); Софроній З. В., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри музики факультету 
педагогіки, психології та соціальної роботи (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). (469/3)

Ся Цзін, аспірантка Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова: «Методика розвитку 
співацького голосу студентів педагогічних університетів 
засобами візуального моделювання» (13.00.02 – теорія 
та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Гуральник Н. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педаго-
гіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Дорошенко Т. В., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка); Панченко Г. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 
(Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького). (491/3)

Юань Кай, аспірант Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова: «Формування виконавської 
стабільності майбутніх учителів музики в процесі фахової 
підготовки» (13.00.02 – теорія та методика музичного на-
вчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науко-
вий керівник – Коваленко І. Г., кандидат пед. наук, профе-
сор, професор кафедри теорії та методики хорового співу 
та диригування (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Єременко О. В., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри хореографії та 
музично-інструментального виконавства (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Котова Л. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
інструментального виконавства та музичного мистецтва 
естради (Мелітопольський державний педагогічний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького). (493/3)

Бондар Олександр Вікторович, аспірант кафедри 
освіти та управління навчальним закладом Класичного 
приватного університету: «Формування інформаційної 
культури менеджерів організацій у післядипломній освіті» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті 
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 
220-95-85). Науковий керівник – Сущенко А. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри освіти та управ-
ління навчальним закладом (Класичний приватний уні-
верситет). Опоненти: Ткач Ю. М., доктор пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри кібербезпеки та математичного 
моделювання (Чернігівський національний технологічний 
університет); Пшенична О. С., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри комп’ютерних наук (Запорізький націо-
нальний університет). (497/3)

Бурка Олена Миколаївна, старший викладач кафедри 
реабілітології та спеціальної освіти Запорізького націо-
нального технічного університету: «Підготовка майбутніх 
фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздо-
ровчих технологій» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному при-
ватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуков-
ського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – 
Мазін В. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
управління фізичною культурою та спортом (Запорізький 
національний технічний університет). Опоненти: Бєліко-
ва Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Україн-
ки); Фастівець А. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
фізичної реабілітації (Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ 
«Міжнародний науково-технічний університет імені акаде-
міка Юрія Бугая»). (498/3)

Корольова Людмила Михайлівна, вчитель початкових 
класів Запорізького класичного ліцею Запорізької міськ-
ради: «Підготовка майбутніх учителів до розвитку креа-
тивних здібностей учнів у навчально-виховній діяльності 
початкової школи» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приват-
ному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-
го, 70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Су-
щенко Л. О., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
соціальної педагогіки (Запорізький національний універ-
ситет). Опоненти: Крамаренко А. М., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри початкової освіти (Бердянський 
державний педагогічний університет); Полякова І. В., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри української лінг-
вістики, літератури та методики навчання (КЗ «Харківська 
гуманітарна педагогічна академія» Харківської облради). 
(499/3)

Тонне Олена Шимонівна, методист вищої категорії 
методичного відділу КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької облради: 
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«Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищен-
ня кваліфікації» (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. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – Мазін В. М., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри управління 
фізичною культурою та спортом (Запорізький національ-
ний технічний університет). Опоненти: Ковальчук В. І., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
(Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка); Бурцева Ю. О., кандидат пед. наук, 
проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяль-
ності (Донецький обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти). (500/3)

Оніщук Ірина Ігорівна, асистент кафедри методики 
навчання іноземних мов Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 
«Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гума-
нітарних спеціальностей у педагогічних університетах 
України» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). 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 – Акімова О. В., 
доктор пед. наук, професор (Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
Опоненти: Матвієнко О. В., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової 
роботи (Київський національний лінгвістичний універси-
тет); Мазайкіна І. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов з курсом латинської мови та медичної тер-
мінології (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова). (510/3)

Терепа Алла Василівна, викладач математики Вінниць-
кого обласного комунального гуманітарно-педагогічно-
го коледжу: «Формування математичної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коле-
джах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педаго-
гічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН 
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий керівник – Матяш О. І,, доктор 
пед. наук, професор (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: 
Лодатко Є. О., доктор пед. наук, професор (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького); 
Швець В. О., кандидат пед. наук, професор (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (511/3)

Фальштинська Юлія Василівна, викладач іноземних 
мов Вінницького торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного 
університету: «Підготовка майбутніх викладачів іно-

земних мов до організації дистанційного навчання» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогіч-
ному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН 
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий керівник – Коломієць А. М., 
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Спірін О. М., док-
тор пед. наук, член-кореспондент, проректор з цифро-
візації освітньо-наукової діяльності (ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»); Рогульська О. О., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри практики іноземної мови 
та методики викладання (Хмельницький національний 
університет МОН України). (512/3)

Голубицька Надія Олександрівна, викладач кафедри 
теорії та методики музичної освіти, хорового співу і ди-
ригування Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Формування етнопедагогічної куль-
тури майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі 
вокально-хорового навчання» (13.00.02 – теорія та мето-
дика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Козир А. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики му-
зичної освіти, хорового співу і диригування (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Лабунець В. М., доктор пед. наук, професор, декан 
педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський націо-
нальний університет імені Івана Огієнка); Софроній З. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музики фа-
культету педагогіки, психології та соціальної роботи (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча). (538/3)

Сущенко Олена Миколаївна, викладач кафедри 
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготеранії 
Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макареика: «Розвиток професійної компетентності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у про-
цесі виробничої практики» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Лянной Ю. О., 
доктор пед. наук, професор, ректор (Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). 
Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, 
проректор з наукової роботи, професор кафедри спе-
ціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет іме-
ні Г. С. Сковороди); Шукатка О. В., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). (611/3)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Васько Андрій Романович, головний спеціаліст від-

ділу організації надання медичної допомоги дорослому 
населенню управління медичної допомоги департаменту 
охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації: «Об-
ґрунтування доцільності неоад’ювантної хіміо-проме-
невої терапії у хворих на низькодиференційований рак 
щитоподібної залози» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 
64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 
тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Шевченко С. І., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної 
хірургії № 1 (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Фецич Т. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри онкології і радіології 
ФПДО (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України); Шідловський В. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії 
№ 1 з урологією імені професора Л. Я. Ковальчука (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (7/3)

Пасічник Олександр Васильович, старший лаборант 
кафедри хірургії та проктології Харківської медичної ака-
демії післядипломної освіти МОЗ України: «Лікування ран 
у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням 
збагаченої тромбоцитами плазми» (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 після-
дипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Шаповал С. Д., 
доктор мед. наук, професор, перший проректор з науково-
педагогічної роботи (Запорізька медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Іванова Ю. В., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
хірургії № 1 (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). (8/3)

Бутенко Людмила Петрівна, лікар акушер-гінеколог 
відділення для вагітних із захворюваннями серцево-су-
динної системи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гіне-
кології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»: 
«Профілактика акушерських та перинатальних усклад-
нень у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серце-
вої недостатності та анемією» (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 – Давидова Ю. В., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділення акушерських проблем екстрагенітальної патології 
(ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені ака-
деміка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Венц-
ківська І. Б., доктор мед. наук, професор кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 (Національний медичний універси-

тет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Булавенко О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології № 2 (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (21/3)

Михайлюк Христина Зеновіївна, лікар гастроентеролог 
дитячий центру дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України»: «Удосконалення діагностики та оцінки клі-
нічного перебігу автоімунного гепатиту у дітей» (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 – Березенко В. С., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відді-
лення дитячої гепатології (ДУ «Інститут педіатрії, акушер-
ства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН 
України»). Опоненти: Крючко Т. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України); 
Дуднік В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри педіатрії № 2 (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (30/3)

Гервазюк Ольга Ігорівна, лікар акушер-гінеколог Київ-
ського міського центру репродуктивної та перинатальної 
медицини: «Оптимізація діагностики, профілактики і ліку-
вання тромбогеморагічних ускладнень у ВІЛ-інфікованих 
вагітних та роділь» (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). На-
уковий керівник – Савченко С. Є., доктор мед. наук, стар-
ший науковий співробітник, професор кафедри акушер-
ства, гінекології та репродуктології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Туманова Л. Є., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач наукового відділення профілактики та 
лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві (ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О. М. Лук’янової НАМН України»); Венцківська І. Б., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства і гі-
некології № 1 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (38/3)

Дарій Олександр Семенович, завідувач клінічного відді-
лу Клініки проблем планування сім’ї, м. Київ: «Оптимізація 
тактики допоміжних репродуктивних технологій у подруж-
ніх пар із обтяженим генетичним анамнезом» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Вдовичен-
ко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, професор кафедри акушерства, гінеколо-
гії та перинатології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опо-
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ненти: Семенюк Л. М., доктор мед. наук, доцент, завідувач 
відділу репродуктивної медицини та хірургії (Український 
НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних ор-
ганів і тканин МОЗ України); Мельников С. М., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу відновної урології та новітніх техноло-
гій (ДУ «Інститут урології НАМН України»). (39/3)

Німенький Максим Вадимович, лікар акушер-гінеколог 
Клініки проблем планування сім’ї, м. Київ: «Порівняль-
ні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після 
різних методів лікування патології яєчників та маткових 
труб» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецра-
да Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий 
керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). Опоненти: Семенюк Л. М., доктор мед. 
наук, доцент, завідувач відділу репродуктивної медицини 
та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії, тран-
сплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України); 
Мельников С. М., доктор мед. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу від-
новної урології та новітніх технологій (ДУ «Інститут уроло-
гії НАМН України»). (40/3)

Челядин Юлія Ярославівна, асистент кафедри психіа-
трії, психотерапії та медичної психології Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: 
«Оптимізація лікування та реабілітації хворих з обсесивно-
компульсивним розладом» (14.01.16 – психіатрія). Спец-
рада К 26.620.01 у ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» (04080, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий 
керівник – Пилягіна Г. Я., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної пси-
хології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Дзе-
ружинська Н. О., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри психіатрії та наркології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України»); Корос-
тій В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
психіатрії, наркології та медичної психології (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). (41/3)

Масік Олег Ігорович, старший лаборант кафедри пси-
хіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної 
освіти Вінницького національного медичного університету 
імені М. І. Пирогова: «Клінічні особливості та лікування 
психічних розладів у підлітків з соматичними захворю-
ваннями» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада К 26.620.01 
у ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, вул. 
Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий керівник – 
Римша С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом після-

дипломної освіти (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: 
Пішель В. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач відді-
лу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів 
(ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України»); Пилягіна Г. Я., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, пси-
хотерапії та медичної психології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (42/3)

Штибель Ганна Данилівна, лікар-фтизіатр КУ «Львів-
ський регіональний фтізіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» Львівської облради: 
«Ефективність комплексної терапії хворих на мультире-
зистентний туберкульоз легень із застосуванням глюкоза-
мінілмурамілпентапептиду і пентоксифіліну» (14.01.26 – 
фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України» (03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-
04-02). Науковий керівник – Сахелашвілі М. І., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри фтизіатрії і пульмо-
нології (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького). Опоненти: Зайков С. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри фтизіатрії і пуль-
монології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Грищук Л. А., 
доктор мед. наук, професор пропедевтики внутрішньої 
медицини та фтизіатрії (ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). (59/3)

Федун Ірена Романівна, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького МОЗ України: 
«Особливості клініки та лікування захворювань пародонту 
у наркозалежних хворих» (14.01.22 – стоматологія). Спец-
рада 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). Науко-
вий керівник – Зубачик В. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). Опоненти: Потапчук А. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології 
післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопе-
дичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України); Герелюк В. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стома-
тології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України). (61/3)

Ільчишин Марта Петрівна, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького МОЗ України: 
«Оптимізація комплексного лікування захворювань тка-
нин пародонту у курців» (14.01.22 – стоматологія). Спец-
рада Д 35.600.01 у Львівському національному медичному 
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університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науко-
вий керівник – Зубачик В. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України). Опоненти: Лучинський М. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); 
Петрушанко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). (62/3)

Адамович Олена Олександрівна, асистент кафедри 
нормальної анатомії Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького: «Морфо-ан-
тропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб 
юнацького віку Прикарпатського регіону» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет» МОЗ Украї-
ни (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372) 
55-37-54). Науковий керівник – Кривко Ю. Я., доктор мед. 
наук, професор, ректор (ВНКЗ «Львівський інститут мед-
сестринства та лабораторної медицини імені Андрея Кру-
пинського» Львівської облради), заслужений професор 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького. Опоненти: Кривецький В. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 
імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет»); Ковальчук О. І., доктор мед. наук, 
професор, начальник відділу моніторингу якості діяльнос-
ті (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (63/3)

Супруненко Олександр Анатолійович, науковий співро-
бітник НДВ ядерної медицини з сектором рентгенохірургії 
та ангіографії Національного інституту раку МОЗ Украї-
ни: «Удосконалення рентгеноендоваскулярної техноло-
гії в лікуванні місцево-поширеного раку грудної залози» 
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія). 
Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ 
України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 
257-10-52). Науковий керівник – Солодянникова О. І., док-
тор мед. наук, професор, завідувач НДВ ядерної медицини 
з сектором рентгенохірургії та ангіографії (Національний 
інститут раку МОЗ України). Опоненти: Щербина О. В., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри ядерної ме-
дицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Баштан В. П., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології 
з радіаційною медициною (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України). (64/3)

Гринько Іван Ігорович, лікар-оториноларинголог від-
ділення ургентної допомоги клініки ДУ «Інститут отола-
рингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН 

України»: «Підвищення ефективності тимпанопластики за 
допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний 
туботимпанальний гнійний середній отит» (14.01.19 – ото-
риноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут 
отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН 
України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-
22-02). Науковий керівник – Борисенко О. М., доктор мед. 
наук, провідний науковий співробітник відділу мікрохірур-
гії вуха та отонейрохірургії (ДУ «Інститут отоларингології 
імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»). Опо-
ненти: Березнюк В. В., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри оториноларингології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»); Почуєва Т. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри отоларингології 
та дитячої отоларингології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти). (76/3)

Руденька Катерина Леонідівна, науковий співробітник 
відділу ЛОР-патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларин-
гології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»: 
«Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної 
нервової тканини на морфологічний та функціональний 
стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експери-
ментально викликаній сенсоневральній приглухуватості» 
(14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у 
ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коло-
мійченка НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 
3; тел. (044) 483-22-02). Науковий керівник – Тімен Г. Е., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 
України, завідувач відділу ЛОР-патології дитячого віку (ДУ 
«Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломій-
ченка НАМН України»). Опоненти: Березнюк В. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларинго-
логії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни»); Дєєва Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри оториноларингології (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (77/3)

Цвірінько Ірина Романівна, молодший науковий спів-
робітник відділу клінічної алергології ДУ «Інститут ото-
ларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН 
України»: «Підвищення ефективності ендоназального 
хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутво-
реннями селярно-хіазмальної ділянки» (14.01.19 – отори-
ноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут ото-
ларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН 
України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-
22-02). Науковий керівник – Заболотна Д. Д., доктор мед. 
наук, провідний науковий співробітник відділу клінічної 
алергології (ДУ «Інститут отоларингології імені професо-
ра О. С. Коломійченка НАМН України»). Опоненти: Берез-
нюк В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри оториноларингології (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»); Дєєва Ю. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри оториноларингології (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (78/3)
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Королевська Алла Юріївна, асистент кафедри хірургії 
№ 1 Харківського національного медичного університету 
МОЗ України, молодший науковий співробітник відділен-
ня патології стравоходу та ШКТ ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМН України: 
«Хірургічна тактика при протяжних рубцевих стриктурах 
стравоходу» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). 
Науковий керівник – Бойко В. В., доктор мед. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ 
«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зай-
цева» НАМН України), завідувач кафедри хірургії № 1 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Ганжий В. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної хірургії та догляду за 
хворими (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України); Комарчук В. В., доктор мед. наук, доцент 
кафедри торакоабдомінальної хірургії (Харківська медич-
на академія післядипломної освіти). (80/3)

Фанта Станіслав Михайлович, лікар-хірург серцево-су-
динний відділення рентгенхірургічних методів діагностики 
і лікування захворювань серця та судин ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України»: «Інтервенційне лікування хворих на іше-
мічну хворобу серця з рецидивом стенокардії після опера-
ції коронарного шунтування» (14.01.04 – серцево-судинна 
хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національний інсти-
тут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 
України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 
275-43-22). Науковий керівник – Лазоришинець В. В., 
доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, 
директор (ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). Опоненти: 
Фуркало С. М., доктор мед. наук, керівник відділу ендо-
васкулярної хірургії і ангіографії (ДУ «Національний інсти-
тут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 
України»); 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). (112/3)

Костура Вікторія Любомирівна, асистент кафедри ор-
тодонтії Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького МОЗ України: «Обґрунтування 
профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту 
у дітей з надмірною масою тіла» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному ме-
дичному університеті імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69;  тел. 032) 275-76-
32). Науковий керівник – Безвушко Е. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри ортодонтії (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицько-
го МОЗ України). Опоненти: Авдєєв О. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Каськова Л. Ф., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої тера-
певтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 
захворювань (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). (184/3)

Готь Софія-Роксолана Ростиславівна, асистент кафе-
дри ортопедичної стоматології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України: «Порівняльна оцінка ефективності застосування 
цирконій оксидних та титанових опорних елементів імп-
лантатів при заміщенні дефектів зубних рядів» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 у Львівському націо-
нальному медичному університеті імені Данила Галиць-
кого МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; 
тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Угрин М. М., 
кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри ортопедич-
ної стоматології (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опо-
ненти: Рожко М. М., доктор мед. наук, професор, ректор, 
професор кафедри стоматології післядипломної освіти 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет» МОЗ України); Дворник В. М., доктор мед. наук, 
професор, перший проректор, професор кафедри ортопе-
дичної стоматології з імплантологією (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). (186/3)

Савінова Катерина Борисівна, асистент кафедри дитя-
чих та підліткових захворювань Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Укра-
їни: «Медико-психологічні аспекти здоров’язберігаючих 
технології у дітей молодшого шкільного віку» (14.01.10 – 
педіатрія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; 
тел. 483-90-56). Науковий керівник – Бекетова Г. В., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих та 
підліткових захворювань (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Крючко Т. О., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри педіатрії № 2 (ВДНЗУ «Українська медич-
на стоматологічна академія» МОЗ України); Муквіч О. М., 
доктор мед. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділення хвороб сполучної тканини у дітей (ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О. М. Лук’янової НАМН України»). (193/3)

Журба Олег Олександрович, лікар-хірург серцево-
судинний кардіохірургічного відділення Комунального 
некомерційного підприємства «Черкаський обласний 
кардіологічний центр» Черкаської облради: «Операції 
аортокоронарного шунтування на працюючому серці в 
умовах штучного кровообігу» (14.01.04 – серцево-судин-
на хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. 
(044) 275-43-22). Науковий керівник – Руденко А. В., 
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доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, 
член-кореспондент НАН України, перший заступник ди-
ректора (ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). Опоненти: 
Никоненко О. С., доктор мед. наук, професор, академік 
НАМН України, член-кореспондент НАН України, ректор 
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»); Вітовський Р. М., доктор мед. наук, про-
фесор кафедри хірургії серця та магістральних судин (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (194/3)

Оніщенко Анатолій Ігорович, асистент кафедри біоло-
гічної хімії Харківського національного медичного універ-
ситету МОЗ України: «Роль профібротичних, прозапаль-
них та прооксидантних чинників в біохімічних механізмах 
розвитку хронічних риносинуситів» (14.01.32 – медична 
біохімія). Спецрада К 05.600.05 у Вінницькому національ-
ному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ 
України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 
57-03-60). Науковий керівник – Наконечна О. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Непорада К. С., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України); Мельник А. В., доктор мед. наук, доцент, 
професор кафедри біологічної та загальної хімії (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пиро-
гова МОЗ України). (197/3)

Нунга Крістіна Жиме, тимчасово не працює: «Тактика 
ведення вагітності жінок із рубцем на матці, які багато на-
роджували» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спец-
рада Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий 
керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
(Медичний інститут Сумського державного університету 
МОН України); Лещева Т. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства, гінекології і педіатрії (Дні-
пропетровський медичний інститут традиційної і нетради-
ційної медицини). (198/3)

Прокопович Євген Володимирович, лікар акушер- 
гінеколог акушерсько-гінекологічного відділення КЗ «Но-
вомосковська центральна міська лікарня»: «Оптимізація 
діагностики та лікування безпліддя у жінок з лейоміомою 
матки на тлі ендометріозу» (14.01.01 – акушерство та гі-
некологія). 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 – Камінський В. В., доктор мед. 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, за-
відувач кафедри акушерства, гінекології і репродуктології 
(Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Корнацька А. Г., 

доктор мед. наук, професор, завідувач відділення реабілі-
тації репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України»); Медведєв М. В., доктор мед. наук, про-
фесор кафедри акушерства і гінекології (ДЗ «Дніпропе-
троська медична академія МОЗ України»). (199/3)

Бурдейний Сергій Ігорович, лікар-офтальмолог від-
ділення № 3 Офтальмологічного медичного центру 
Одеського національного медичного університету МОЗ 
України: «Клініко-експериментальне обґрунтування но-
вих патогенетично спрямованих методів профілактики 
прогресування міопії» (14.01.18 – офтальмологія). Спец-
рада Д 26.613.05 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). 
Науковий керівник – Ульянова Н. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділення № 3 Офтальмологічно-
го медичного центру (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Шаргородська І. В., 
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри офталь-
мології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Путієнко О. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу вітреоре-
тинальної та лазерної хірургії (ДУ «Інститут очних хвороб 
і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). 
(227/3)

Лисенко Михайло Григорович, асистент кафедри 
офтальмології Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Ефек-
тивність модифікованого методу лікування кератоконусу» 
(14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – 
Шаргородська І. В., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри офтальмології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри офтальмології (Запорізький національ-
ний медичний університет МОЗ України); Гайдамака Т. Б., 
доктор мед. наук, старший науковий співробітник відділу 
патології рогівки (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (228/3)

Тещук Вікторія Вікторівна, лікар-невропатолог ТОВ 
«Призма 13 ЛТД з іноземними інвестиціями»: «Засто-
сування магнітолазеротерапії у комплексному віднов-
лювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний 
інсульт» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та 
курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (65082, 
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). 
Науковий керівник – Шмакова І. П., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри загальної практики і ме-
дичної реабілітації (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Паненко А. В., док-
тор мед. наук, професор, головний лікар (Спеціалізова-
ний (спеціальний) клінічний санаторій імені В. П. Чкало-
ва, м. Одеса); Алипова О. Є., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач кафедри загальної практики – сімейної меди-
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цини, гастроентерології, фізіотерапії та медичної реа-
білітації (Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України). (230/3)

Моцюк Юлія Богданівна, асистент кафедри акушерства 
та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України: 
«Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції у 
жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада К 20.601.04 у ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Геник Н. І., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології імені І. Д. Ланового (ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України). 
Опоненти: Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, перший проректор, про-
фесор кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Заболотнов В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» 
(КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
облради). (237/3)

Кедик Антоніна Володимирівна, асистент кафедри 
госпітальної терапії медичного факультету ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет» МОН України: «Стан 
ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням та коморбідною 
патологією, які мешкають у різних висотних регіонах За-
карпаття» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
35.600.05 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науко-
вий керівник – Рішко М. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри госпітальної терапії медичного факуль-
тету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
МОН України). Опоненти: Дутка Р. Я., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики внутріш-
ньої медицини № 1 (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України); Та-
щук В. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 
медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України). (238/3)

Швед Маріанна Іванівна, лікар-кардіолог Закарпат-
ського обласного клінічного кардіологічного диспансеру 
МОЗ України: «Особливості перебігу і оптимізація ліку-
вання гострого коронарного синдрому у пацієнтів із су-
путнім хронічним гелікобактерасоційованим гастритом» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 35.600.05 у 
Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пе-
карська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник – Га-
нич Т. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
факультетської терапії (ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України). Опоненти: Скляров Є. Я., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії 
№ 1 та медичної діагностики факультету післядипломної 
освіти (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України); Ілащук Т. О., док-

тор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевти-
ки внутрішніх хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України). (239/3)

Якимчук Наталія Вікторівна, лікар акушер-гінеколог 
відділення центру планування сім’ї Івано-Франківського 
обласного перинатального центру: «Профілактика аку-
шерських та перинатальних ускладнень у жінок із пла-
центарною дисфункцією з урахуванням психоемоційного 
стану» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада К 
20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий 
керівник – Геник Н. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Лано-
вого (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України). Опоненти: Вдовиченко Ю. П., 
доктор мед. наук, член-кореспондент НАМН України, про-
фесор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, 
перший проректор (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Гнат-
ко О. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології № 2 (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (240/3)

Закордонець Роман Михайлович, тимчасово не пра-
цює: «Оптимізація методів лікування патології ендо- і 
міометрію у пацієнток перименопаузального періоду з 
екстрагенітальною патологією» (14.01.01 – акушерство та 
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медич-
ній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-
82). Науковий керівник – Сенчук А. Я., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
(ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ України»). 
Опоненти: Суханова А. А., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри акушерства, гінекології та репродук-
тології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Яроцький М. Є., 
доктор мед. наук, професор, науково-медичний керівник 
(ТОВ «Академічний медичний центр»). (241/3)

Солонович Анастасія Сергіївна, молодший науковий спів-
робітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: 
«Предиктори, клініко-прогностичне значення стану когнітив-
ної функції та обґрунтування її корекції при хронічній серцевій 
недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуноч-
ка» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. 
(044) 275-66-22). Науковий керівник – Воронков Л. Г., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу серцевої недостатнос-
ті (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України). Опоненти: Жарінов О. Й., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагнос-
тики (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Рудик Ю. С., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу клі-
нічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних за-
хворювань (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Ма-
лої НАМН України»). (253/3)
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Шеремет Марина Юріївна, молодший науковий спів-
робітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального 
лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» НАМН України: «Нейрогуморальні преди-
ктори ефективності антигіпертензивної терапії у пацієнтів 
з резистентною артеріальною гіпертензією» (14.01.11 – 
кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Украї-
ни (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 
275-66-22). Науковий керівник – Міщенко Л. А., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу гіпертонічної хвороби (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опо-
ненти: Жарінова В. Ю., доктор мед. наук, професор, го-
ловний науковий співробітник відділу клінічної фізіології 
та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут геронтології 
імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Руденко Ю. В., 
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (254/3)

Шклянка Інга Володимирівна, науковий співробітник 
відділу діагностики патології серця та магістральних су-
дин ДУ «Інститут серця МОЗ України»: «Ефективність 
статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою 
серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокар-
да» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ 
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – 
Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри функціональної діагностики (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Малиновська І. Е., доктор мед. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відді-
лу інфаркту міокарда та відновлювального лікування (ДУ 
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України); Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (256/3)

Орлова Інна Вікторівна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини № 1 Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Дисадипо-
кінемія та рівні TLR 4 типу у хворих на подагру: зв’язок 
з перебігом захворювання та ефективністю лікування» 
(14.01.12 – ревматологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ 
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – 
Станіславчук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). Опоненти: Борткевич О. П., доктор мед. наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу не-
коронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Ін-
ститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України»); Єрмолаєва М. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (Доне-
цький національний медичний університет МОЗ України, 
м. Лиман). (258/3)

Горбачова Віра Вікторівна, молодший науковий спів-
робітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни: «Клініко-прогностичне значення стану обміну заліза 
при хронічній серцевій недостатності» (14.01.11 – кардіо-
логія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіоло-
гії імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-
22). Науковий керівник – Воронков Л. Г., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу серцевої недостатності (ДУ 
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражес-
ка» НАМН України). Опоненти: Жарінова В. Ю., доктор мед. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
клінічної фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ «Ін-
ститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН Украї-
ни»); Жебель В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини медичного факультету 
№ 2 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (259/3)

Степура Антон Олександрович, лікар-кардіолог відді-
лення реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни: «Клініко-патогенетичне обґрунтування ранньої інтен-
сивної гіполіпідемічної терапії у хворих на гострий інфаркт 
міокарда» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – 
Пархоменко О. М., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач відділу реанімації 
та інтенсивної терапії (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: Та-
щук В. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 
медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України); Жарінов О. Й., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри функціональної діа-
гностики (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (260/3)

Гуменюк Оксана Віталіївна, науковий співробітник 
НДІ реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний 
комплекс) Вінницького національного медичного універ-
ситету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Циркадіанні 
ритми продукції мелатоніну і галектину-3 у хворих на ос-
теоартроз: зв’язок з перебігом захворювання та ефектив-
ністю лікування» (14.01.12 – ревматологія). Спецрада Д 
26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. На-
родного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий ке-
рівник – Станіславчук М. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пиро-
гова МОЗ України). Опоненти: Проценко Г. О., доктор мед. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
некоронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Ін-
ститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України); Єрмолаєва М. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (Доне-
цький національний медичний університет МОЗ України, 
м. Лиман). (262/3)
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Дудник Ганна Євгеніївна, молодший науковий співро-
бітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни: «Предиктори та клініко-прогностичне значення стану 
ниркової функції при хронічній серцевій недостатності» 
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного ополчен-
ня, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Ворон-
ков Л. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу 
серцевої недостатності (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опо-
ненти: Курята О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»); Руденко Ю. В., 
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (263/3)

Мусієнко Андрій Миколайович, завідувач відділен-
ня інтенсивної терапії Тернопільської обласної клінічної 
комунальної психоневрологічної лікарні: «Патогенетичні 
особливості розвитку адреналіново-кальцієвого уражен-
ня міокарда та його корекція кверцетином» (14.03.04 – 
патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – 
Денефіль О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»). Опоненти: Регеда М. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіоло-
гії (Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України); Абрамов А. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної 
фізіології (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України). (265/3)

Чугай Ольга Олександрівна, асистент кафедри анато-
мії, фізіології та патології ТзОВ «Львівський медичний ін-
ститут»: «Механізми розвитку експериментальної пневмо-
нії при хронічному пародонтиті та їх корекція кверцетином» 
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Терно-
піль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керів-
ник – Регеда М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри патологічної фізіології (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Роговий Ю. Є., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
фізіології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України). (266/3)

Бузиновський Артур Борисович, лікар-хірург Одесь-
кої обласної клінічної лікарні МОЗ України: «Інформацій-
не забезпечення підтримки прийняття рішень на етапах 
хірургічного лікування пацієнтів з хронічним мисковим 

больовим синдромом» (14.03.11 – медична та біологічна 
інформатика і кібернетика). Спецрада Д 26.171.03 у Між-
народному науково-навчальному центрі інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України (03187, м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий 
керівник – Коваленко О. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу медичних інформаційних систем (Між-
народний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України). Опоненти: 
Азархов О. Ю., доктор мед. наук, завідувач кафедри біо-
медичної інженерії (Приазовський державний технічний 
університет МОН України); Болгов М. Ю., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник хірургічного відділу (ДУ «Інститут ендокри-
нології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН 
України»). (269/3)

Мариненко Світлана В’ячеславівна, лікар лаборант 
цитологічної лабораторії Національного інституту раку 
МОЗ України: «Диференційна цитологічна діагностика 
аденокарциноми, мезотеліоми та рективного серозиту» 
(14.01.39 – клінічна лабораторна діагностика). Спецрада Д 
26.613.03 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (041112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий ке-
рівник – Болгова Л. С., доктор мед. наук, професор, за-
відувач НДЛ клінічної цитології (Національний інститут 
раку МОЗ України). Опоненти: Клименко С. В., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
(ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»); Глуз-
ман Д. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач відді-
лу онкогематології (Інститут експериментальної патології, 
онкології, радіобіології імені Р. Є. Кавецького). (271/3)

Лангазо Олександра Валеріївна, лікар-хірург-онколог 
Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака: 
«Непрямі методи реваскуляризації при оклюзійно-сте-
нотичних ураженнях дистального артеріального рус-
ла» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Русин В. І., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України). 
Опоненти: Пиптюк О. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри хірургії стоматологічного факультету 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет» МОЗ України); Венгер І. К., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України»). (277/3)

Кочмарь Олександр Михайлович, асистент кафедри 
хірургічних хвороб медичного факультету ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет»: «Лікування гостро-
го варикотромбофлебіту у хворих з декомпенсованою 
венозною недостатністю» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Корсак В. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургіч-
них хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
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ситет» МОН України). Опоненти: Венгер І. К., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Гончар М. Г., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії стома-
тологічного факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України). (280/3)

Фера Марія Олександрівна, асистент кафедри ор-
топедичної стоматології стоматологічного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «По-
рівняльна оцінка вдосконаленого методу лікування повної 
адентії знімними ортопедичними конструкціями з опорою 
на внутрішньокісткові титанові дентальні імплантати» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Костенко Є. Я., доктор мед. наук, 
професор, академік Української академії наук, декан сто-
матологічного факультету, професор кафедри ортопе-
дичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). Опоненти: Ступницький Р. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри стомато-
логії Інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» МОЗ Украї-
ни); Лабунець В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділення ортопедичної стоматології (ДУ «Інститут сто-
матології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»). 
(281/3)

Ярина Ігор Миколайович, лікар-стоматолог-ортопед 
ортопедичного відділення Комунального некомерційного 
підприємства «Міська стоматологічна поліклініка № 7» 
Харківської міськради: «Клініко-лабораторне обґрунту-
вання застосування нового вітчизняного А-силіконового 
відбиткового матеріалу при виготовленні незнімних кон-
струкцій зубних протезів» (14.01.22 – стоматологія). Спец-
рада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Янішен І. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопе-
дичної стоматології (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Дворник В. М., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри ортопедичної 
стоматології та імплантології (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України); Фастовець О. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопе-
дичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»). (287/3)

Цимбалюк Руслан Степанович, асистент кафедри за-
гальної хірургії № 1 Національного медичного універси-
тету імені О. О. Богомольця: «Хірургічне лікування хворих 
на гострий біліарний панкреатит із жовчною гіпертензією» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.631.01 в Українсько-
му НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський 
узвіз, 13-а; тел. (044) 253-66-26). Науковий керівник – Су-
сак Я. М., доктор мед. наук, професор кафедри хірургії сто-
матологічного факультету (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Кебкало А. Б., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії та 

проктології (Національна медична академія післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Хомяк І. В., 
доктор мед. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктив-
ної хірургії жовчовивідних проток (Національний інститут 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова). (293/3)

Каяфа Андрій Миколайович, асистент кафедри трав-
матології та ортопедії Вінницького національного ме-
дичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Ендопротезування кульшового суглоба у людей літнього 
та старечого віку при переломах стегнової кістки у верт-
люговій ділянці» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). 
Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ор-
топедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Ку-
дрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – 
Жук П. М., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри травматології та ортопедії (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Калашников А. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу травматичних пошкоджень опорно-рухо-
вого апарату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут трав-
матології та ортопедії НАМН України»); Васюк В. Л., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та 
ортопедії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України). (447/3)

Немеш Михайло Михайлович, лікар ортопед-травма-
толог відділу захворювань суглобів у дітей та підлітків 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»: 
«Діагностика та ортопедичне лікування пацієнтів з хво-
робою Ерлахера-Блаунта» (14.01.21 – травматологія та 
ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травма-
тології та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науко-
вий керівник – Кабацій М. С., кандидат мед. наук, стар-
ший науковий співробітник відділу захворювань суглобів 
у дітей та підлітків (ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»). Опоненти: Левицький А. Ф., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Данилов О. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри дитячої хірургії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (448/3)

Щепанков Сергій Миколайович, начальник відділу екс-
пертизи Центральної військово-лікарської комісії: «Ди-
наміка психофізіологічних станів військовослужбовців 
авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час 
проходження військової служби в країнах африканського 
континенту» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). 
Спецрада Д 26.554.01 у ДУ «Інститут медицини праці імені 
Ю. І. Кундієва НАМН України» (01033, м. Київ, вул. Сакса-
ганського, 75; тел. (044) 289-47-77). Науковий керівник – 
Кальниш В. В., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіоло-
гії (Українська військово-медична академія). Опоненти: 
Яворовський О. П., доктор мед. наук, професор, академік 
НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України); Поляков О. А., доктор мед. наук, 
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старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
професійно-трудової реабілітації (ДУ «Інститут геронтоло-
гії імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»). (456/3)

Дроняк Юлія Володимирівна, клінічний ординатор ка-
федри первинної медико-санітарної допомоги та загаль-
ної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України»: «Клініко-патогенетичні особливості 
хронічного панкреатиту у коморбідності з аскаридозом, 
оптимізація лікування та реабілітації» (14.01.38 – загаль-
на практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; 
тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Бабінець Л. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри первин-
ної медико-санітарної допомоги та загальної практики – 
сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). Опоненти: Дмитрієва С. М., доктор мед. наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної, методичної 
та виховної роботи (ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України»); Хухліна О. С., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 
(ДВНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України). (460/3)

Колеснік Ганна Іванівна, асистент кафедри хірургії, 
ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної хірургії 
Донецького національного медичного університету МОЗ 
України, м. Лиман: «Обґрунтування методів первинних 
некректомій при глибоких опіках (експериментально-
клінічне дослідження)» (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 – Самойлен-
ко Г. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної 
хірургії (Донецький національний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Олійник Г. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри комбустіології, реконструк-
тивної та пластичної хірургії (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Козинець Г. П., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри комбустіоло-
гії та пластичної хірургії (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(470/3)

Маєвська Тетяна Григорівна, викладач медичних дис-
циплін Ківерцівського медичного коледжу: «Клініко-пато-
генетичні особливості перебігу первинного остеоартрозу у 
поєднанні з хронічним панкреатитом, оптимізація лікуван-
ня та реабілітації» (14.01.38 – загальна практика – сімейна 
медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медич-
на академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096, 
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). 
Науковий керівник – Бабінець Л. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри первинної медико-санітар-
ної допомоги та загальної практики – сімейної медицини 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 

Токаренко О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімей-
ної медицини, профпатології та медичної реабілітації (ДЗ 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України»); Хіміон Л. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри сімейної медицини (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (479/3)

Кучма Максим Вячеславович, молодший науковий 
співробітник лабораторії імунореабілітології ДУ «Інсти-
тут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН 
України»: «Особливості вакцинального імунітету і способи 
підвищення ефективності противірусних щеплень у дітей з 
хронічною ВЕБ-інфекцією» (14.03.08 – імунологія та алер-
гологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології 
та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» (61057, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84, 
731-31-51). Науковий керівник – Попов М. М., доктор мед. 
наук, професор, директор (ДУ «Інститут мікробіології та 
імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»). Опонен-
ти: Карабан О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної гігієни та епідеміології (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України); 
Бісюк Ю. А., доктор мед. наук, доцент, професор кафе-
дри клінічної, лабораторної імунології та алергології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (567/3)

Кобірніченко Артєм Анатолійович, ординатор клініки 
урології Національного військово-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міно-
борони України: «Оцінка ефективності селективної арте-
ріальної емболізації в хірургічному лікуванні доброякісної 
гіперплазії передміхурової залози у хворих з високим 
операційним ризиком» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 
26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, 
м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). Науко-
вий керівник – Головко С. В., доктор мед. наук, доцент, 
начальник клініки урології (Національний військово-ме-
дичний клінічний центр «Головний військовий клінічний 
госпіталь» Міноборони України). Опоненти: Саричев Л. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології з 
судовою медициною (ВДНЗУ «Українська медична стома-
тологічна академія» МОЗ України); Федорук О. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри урології та не-
йрохірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України). (568/3)

Лобас Михайло Віталійович, начальник управління охо-
рони здоров’я Черкаської облдержадміністрації: «Медико-
соціальне обґрунтування оптимізованої функціонально-ор-
ганізаційної моделі медичної допомоги сільському населен-
ню України» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 
64.600.06 у Харківському національному медичному універ-
ситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 
(057) 707-73-80). Науковий керівник – Слабкий Г. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри громадсько-
го здоров’я (ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Короп О. А., доктор мед. 
наук, доцент, професор кафедри громадського здоров’я 
та управління охороною здоров’я (Харківський національ-
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ний медичний університет МОЗ України); Голованова І. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біо-
статистикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). (592/3)

Богачова Ольга Сергіївна, асистент кафедри гігієни та 
екології № 1 Харківського національного медичного уні-
верситету МОЗ України: «Гігієнічна оцінка та оптимізація 
умов навчання в професійних аграрних ліцеях» (14.02.01 – 
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 64.600.06 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-80). Науковий керівник – Коробчанський В. О., доктор 
мед. наук, професор, директор НДІ гігієни праці та профе-
сійних захворювань, професор кафедри гігієни та екології 
№ 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Даниленко Г. М., доктор мед. наук, про-
фесор, директор (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України»); Білецька Е. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної гігієни (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). (594/3)

Сасіна Ольга Сергіївна, асистент кафедри гігієни та 
екології № 1 Харківського національного медичного уні-
верситету МОЗ України: «Психогігієна навчання старшо-
класників в спеціалізованих навчальних закладах для дітей 
із вадами зору» (14.02.01 – гігієна та професійна патоло-
гія). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керів-
ник – Коробчанський В. О., доктор мед. наук, професор, 
директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань, 
професор кафедри гігієни та екології № 1 (Харківський на-
ціональний медичний університет МОЗ України). Опонен-
ти: Івахно О. П., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри громадського здоров’я (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Шафран Л. М., доктор мед. наук, професор, пер-
ший заступник директора (ДП «Український НДІ медицини 
транспорту МОЗ України»). (595/3)

Скляр Анатолій Іванович, молодший науковий співро-
бітник лабораторії вірусних інфекцій ДУ «Інститут мікро-
біології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»: 
«Клініко-прогностичне значення імунологічних та мікро-
екологічних показників у хворих на гострий вірусний ге-
патит В» (14.03.08 – імунологія та алергологія). Спецрада 
Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені 
І. І. Мечникова НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84, 731-31-51). Науковий 
керівник – Попов М. М., доктор мед. наук, професор, 
директор (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені 
І. І. Мечникова НАМН України»). Опоненти: Курченко А. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної 
імунології та алергології з секцією медичної генетики (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Господарський І. Я., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології 
та загального догляду за хворими (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»). (596/3)

Лазарук Олександр Володимирович, асистент кафедри 
патологічної анатомії ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України: «Прогноз метастазів 
протокового раку грудної залози за патоморфологічними 
характеристиками пухлини та перитуморозних тканин» 
(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 – Давиденко І. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 
МОЗ України). Опоненти: Якимова Т. П., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри клінічної лабораторної діа-
гностики (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України); Дядик О. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри патологічної та топографічної 
анатомії (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (597/3)

Варуха Катерина Володимирівна, асистент кафедри 
судової медицини та медичного права Національного ме-
дичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ Украї-
ни: «Судово-медичне встановлення крові менструального 
походження» (14.01.25 – судова медицина). Спецрада Д 
64.600.03 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Михайличен-
ко Б. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
судової медицини та медичного права (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
Опоненти: Герасименко О. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри патоморфології, судової медицини та 
гістології (Донецький національний медичний університет 
МОЗ України, м. Лиман); Кривда Г. Ф., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри судової медицини (Одесь-
кий національний медичний університет МОЗ України), 
начальник КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної 
експертизи». (598/3)

Чертенко Таїсія Миколаївна, асистент кафедри па-
тологічної анатомії Харківської медичної академії після-
дипломної освіти МОЗ України: «Діагностика та прогноз 
перебігу астроцитарних пухлин головного мозку (кліні-
ко-морфологічні та молекулярно-біологічні аспекти)» 
(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 – Яковцова І. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України). Опоненти: Старченко І. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України); Тертишний С. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини 
(Запорізький державний медичний університет МОЗ Укра-
їни). (599/3)

Невмержицький Віталій Васильович, лікар-невро-
патолог поліклініки КУ «Обласна клінічна лікарня імені 
О. Ф. Гербачевського» Житомирської облради: «Проти-
мікробні властивості нових мазевих композицій на основі 
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екстракту хмелю вуглекислотного» (03.00.07 – мікробіо-
логія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології 
та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» (61057, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84, 
731-31-51). Науковий керівник – Казмірчук В. В., канди-
дат мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії протимікробних засобів (ДУ «Інститут мікро-
біології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»). 
Опоненти: Філімонова Н. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології 
(Національний фармацевтичний університет МОЗ Укра-
їни); Куцик Р. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України). (600/3)

Забудська Любов Романівна, завідувач відділення 
променевої діагностики ДКЛ № 7 м. Києва: «Мультиспі-
ральна комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія 
в діагностиці і стадіюванні раку підшлункової залози» 
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія). 
Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ 
України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 
257-10-52). Науковий керівник – Колеснік О. О., доктор 
мед. наук, головний науковий співробітник н/д відділен-
ня пухлин органів черевної порожнини, директор (Націо-
нальний інститут раку МОЗ України). Опоненти: Козарен-
ко Т. М., доктор мед. наук, професор кафедри променевої 
діагностики (Національна медична академія післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Ничитай-
ло М. Ю., доктор мед. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу 
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова» НАМН України). (601/3)

Єрмуракі Павло Петрович, асистент кафедри клінічної 
імунології, генетики та медичної біології Одеського націо-
нального медичного університету МОЗ України: «Патоге-
нетична роль антиоксидантної системи у системних пору-
шеннях у хворих на туберкульоз легень» (14.03.04 – пато-
логічна фізіологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (65082, 
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). 
Науковий керівник – Бажора Ю. І., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри клінічної імунології, генетики 
та медичної біології (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Гоженко А. І., док-
тор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, директор (ДУ «Український НДІ медицини тран-
спорту МОЗ України»); Клименко М. О., доктор мед. наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи та пи-
тань розвитку (Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили МОН України). (619/3)

Саід Олена Валентинівна, асистент кафедри сімейної 
медицини та загальної практики Одеського національного 
медичного університету МОЗ України: «Підвищення ефек-
тивності комплексної терапії хворих на цукровий діабет 
2-го типу на фоні надмірної маси тіла» (14.01.28 – клінічна 
фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (65082, 
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). 

Науковий керівник – Величко В. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної 
практики (Одеський національний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Бобирьова Л. Є., доктор мед. 
наук, професор, лауреат Державної премії України, за-
відувач кафедри ендокринології з дитячими інфекційними 
хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Матюха Л. Ф., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри сімейної медицини та ам-
булаторно-поліклінічної допомоги (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (620/3)

Дем’ян Юрій Юрійович, лікар ортопед-травматолог 
ортопедо-травматологічного відділення Обласної дитячої 
лікарні МОЗ України, м. Мукачево: «Гнучка плоска стопа та 
її ортопедичне лікування у дітей з гіпермобільністю сугло-
бів» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; 
тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Гук Ю. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділу травматології 
та ортопедії дитячого віку (ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»). Опоненти: Левицький А. Ф., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитя-
чої хірургії (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Данилов О. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 
(Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (622/3)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Зайченко Володимир Сергійович, асистент кафедри 

загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ Національ-
ного фармацевтичного університету: «Розробка складу та 
технології комбінованих ректальних супозиторіїв з індол-
3-карбінолом» (15.00.01 – технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 
64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті 
МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 
(057) 706-35-81). Науковий керівник – Рубан О. А., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри заводської тех-
нології ліків (Національний фармацевтичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Казарінов М. О., доктор фарм. 
наук, професор, в. о. завідувача лабораторії технології го-
тових лікарських засобів (ДП «Державний науковий центр 
лікарських засобів і медичної продукції»); Полова Ж. М., 
кандидат фарм. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри ап-
течної та промислової технології ліків (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця). (283/3)

Линда Олеся Сергіївна, асистент кафедри управління 
та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України»: «Фармакологічне дослідження 
фітозасобів з хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.)» 
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у На-
ціональному фармацевтичному університеті МОЗ України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-
81). Науковий керівник – Фіра Л. С., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри фармації ННІ післядиплом-
ної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
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університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). 
Опоненти: Яковлєва Л. В., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакоекономіки (Національний 
фармацевтичний університет МОЗ України); Мамчур В. Й., 
доктор мед. наук, професор, проректор з наукової і ліку-
вальної роботи (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). (453/3)

Сюмка Євгенія Ігорівна, асистент кафедри органічної 
хімії Національного фармацевтичного університету МОЗ 
України: «Синтез, хімічні та біологічні властивості моно- 
та біс-похідних спіро-2-оксіндол[3,3 ]піролу» (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 
64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті 
МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 
706-35-81). Науковий керівник – Шемчук Л. А., доктор хім. 
наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (На-
ціональний фармацевтичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Коваленко С. І., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії (Запо-
різький державний медичний університет МОЗ України); 
Демченко А. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фармакології та токси-
кології НАМН України»). (454/3)

Крюкова Анна Ігорівна, завідувач сектору фармако-
гностичних досліджень Державної НДЛ з контролю якос-
ті лікарських засобів Національного фармацевтичного 
університету: «Розробка та стандартизація комбінованих 
рослинних засобів для застосування при ревматичних 
захворюваннях суглобів» (15.00.03 – стандартизація та 
організація виробництва лікарських засобів). Спецрада Д 
64.605.01 у Національному фармацевтичному універси-
теті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
тел. 706-35-81). Науковий керівник – Владимирова І. М., 
доктор фарм. наук, доцент, доцент кафедри фармако-
гнозії (Національний фармацевтичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Кучеренко Л. І., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (За-
порізький державний медичний університет МОЗ Укра-
їни); Назарова О. С., кандидат фарм. наук, старший на-
уковий співробітник, начальник відділу фармацевтичної 
розробки (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» МОЗ України). 
(455/3)

Юр’єва Ольга Олександрівна, начальник технологіч-
ної лабораторії Центральної лабораторії фармацевтичної 
розробки ПАТ «Фармак»: «Розробка складу та технології 
комбінованого таблетованого лікарського засобу антигі-
пертензивної дії» (15.00.01 – технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 
35.600.02 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). На-
уковий керівник – Гуреєва С. М., доктор фарм. наук, до-
цент, начальник (Центральна лабораторія фармацевтичної 
розробки ПАТ «Фармак»). Опоненти: Калинюк Т. Г., док-

тор фарм. наук, професор кафедри технології ліків і біо-
фармації (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького); Рубан О. А., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри заводської технології ліків 
(Національний фармацевтичний університет). (462/3)

Сулима Марта Іванівна, асистент кафедри загаль-
ної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Га-
лицького: «Розробка спектрофотометричних методик 
визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих 
каналів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармаког-
нозія). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національ-
ному медичному університеті імені Данила Галицького 
МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. 
(032) 260- 30-66). Науковий керівник – Огурцов В. В., 
кандидат фарм. наук, доцент, завідувач кафедри загаль-
ної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галиць-
кого). Опоненти: Коваленко С. І., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної 
хімії (Запорізький державний медичний університет); 
Клименко Л. Ю., доктор фарм. наук, доцент, доцент ка-
федри аналітичної хімії (Національний фармацевтичний 
університет). (463/3)

Дарзулі Наталя Петрівна, асистент кафедри управ-
ління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет іме-
ні І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Розробка скла-
ду, технології та дослідження таблетованих лікарських 
засобів на основі грушанки круглолистої» (15.00.01 – 
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Га-
лицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 
69; тел. 260-30-66). Науковий керівник – Грошовий Т. А., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри управ-
ління та економіки фармації з технологією ліків (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Дмитрі-
євський Д. І., доктор фарм. наук, професор, професор 
кафедри заводської технології ліків (Національний фар-
мацевтичний університет МОЗ України); Давтян Л. Л., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фар-
мацевтичної технології і біофармації (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка). (464/3)

Белей Сергій Ярославович, головний технолог ТОВ 
«Тернофарм»: «Розробка складу, технології та дослі-
дження таблеток на основі екстрактів мальви лісової і 
подорожника ланцетолистого» (15.00.01 – технологія 
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фар-
мація). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національ-
ному медичному університеті імені Данила Галицького 
МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. 
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(032) 260-30-66). Науковий керівник – Грошовий Т. А., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри управ-
ління та економіки фармації з технологією ліків (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет іме-
ні І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Кали-
нюк Т. Г., доктор фарм. наук, професор, професор ка-
федри технології ліків і біофармації (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького); 
Гладух Є. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач ка-
федри промислової фармації (Національний фармацев-
тичний університет). (466/3)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Клюцук Марина Русланівна, асистент кафедри нор-

мальної та патологічної морфології і фізіології Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету: «На-
уково-експериментальне обґрунтування регуляції рухової 
активності свиней на дорощенні» (03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин). Спецрада Д 26.004.14 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. 
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Данчук В. В., доктор 
с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової та 
навчальної роботи Української лабораторії якості і безпе-
ки продукції агропромислового комплексу (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Ніщеменко М. П., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри нормальної та патологічної фізіології 
тварин (Білоцерківський національний аграрний універ-
ситет); Масюк Д. М., кандидат вет. наук, доцент, профе-
сор кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських 
тварин (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет). (543/3)

Застулка Ольга Олександрівна, тимчасово не пра-
цює: «Мікологічна безпечність та якість бджолиного 
обніжжя» (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експерти-
за). Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий керівник – Якубчак О. М., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-сані-
тарної експертизи (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України). Опоненти: Бергіле-
вич О. М., доктор вет. наук, пофесор, професор кафедри 
громадського здоров’я (Сумський державний універси-
тет); Фурман С. В., кандидат вет. наук, доцент, доцент ка-
федри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи 
та зоогігієни (Житомирський національний агроекологіч-
ний університет). (544/3)

Петренко Володимир Миколайович, асистент кафе-
дри анатомії, нормальної та патологічної фізіології Сум-
ського національного аграрного університету: «Наукове 
обґрунтування корекції обміну речовин і природного 
імунітету у індиків в умовах промислового вирощуван-
ня» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 

26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Замазій А. А., доктор вет. наук, професор, про-
фесор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії 
та біобезпеки (Полтавська державна аграрна академія). 
Опоненти: Ніщеменко М. П., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри нормальної та патологічної фізіології 
тварин (Білоцерківський національний аграрний універ-
ситет); Стояновський В. Г., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології 
імені С. В. Стояновського (Львівський національний уні-
верситет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького). (545/3)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Бернат Федір Федорович, завідувач кафедри струн-

но-щипкових інструментів філії Віденської консерваторії 
у м. Будапешті, Угорщина: «Загальноєвропейський ета-
лон гітарного виконавства та специфіка його національ-
них втілень» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада 
К 64.871.01 у Харківському національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культу-
ри України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; 
тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Ніколаєв-
ська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України). Опоненти: Єргі-
єв І. Д., доктор мистецтвознавства, професор, народний 
артист України, завідувач кафедри народних інструмен-
тів (Одеська національна музична академія імені А. В. Не-
жданової); Іванніков Т. П., кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач кафедри народних інструментів (На-
ціональна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського). (135/3)

Гончаренко Олена Віталіївна, викладач кафедри об-
разотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 
Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Мелоареалогічна вертикаль Полісся – 
Наддніпрянщина (за весільними мелотипами Сумщини)» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у 
Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Нау-
ковий керівник – Клименко І. В., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, доцент кафедри історії української музики 
та музичної фольклористики (Національна музична ака-
демія України імені П. І. Чайковського). Опоненти: Довга-
люк І. С., доктор мистецтвознавства, доцент, професор ка-
федри української фольклористики імені академіка Філа-
рета Колесси (Львівський національний університет імені 
Івана Франка); Осадча В. М., кандидат мистецтвознавства, 
професор, заслужений діяч мистецтв України, професор 
кафедри теорії та історії музики (Харківська державна ака-
демія культури). (297/3)
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Лі Шуай, тимчасово не працює: «Джаз в українському 
музичному виконавстві початку XXI століття» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий ке-
рівник – Лошков Ю. І., доктор мистецтвознавства, профе-
сор, проректор з навчальної роботи (Харківська державна 
академія культури). Опоненти: Калашник М. П., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музич-
но-інструментальної підготовки вчителя (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковоро-
ди); Овсяннікова-Трель О. А., кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології 
(Одеська національна музична академія імені А. В. Нежда-
нової). (298/3)

Лю Бінь, тимчасово не працює: «Французька лірична 
трагедія в структурі оперного спадку А. Сальєрі: жанрові 
традиції та новації» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спец-
рада К 55.053.04 у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; факс (0542) 22-15-17, тел. 
(0542) 68-59-02). Науковий керівник – Рощенко О. Г., док-
тор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії музики (Харківська державна академія 
культури). Опоненти: Соломонова О. Б., доктор мисте-
цтвознавства, професор, професор кафедри історії світо-
вої музики (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського); Жаркіх Т. В., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, доцент кафедри сольного співу (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського). (299/3)

Сізова Нінель Степанівна, викладач кафедри вокаль-
но-хорової підготовки, теорії та методики музичної осві-
ти Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського: «Хорова культура Віннич-
чини другої половини XIX – першої третини XX століт-
тя» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.807.02 у Київському національному університеті куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01601, 
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науко-
вий керівник – Пилипів В. І., кандидат істор. наук, до-
цент, ректор (ПВНЗ «Київський університет культури»). 
Опоненти: Фадєєва К. В., доктор мистецтвознавства, до-
цент, професор кафедри загального та спеціалізованого 
фортепіано (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського); Тилик І. В., кандидат мистецтвознав-
ства, старший викладач кафедри музичного мистецтва 
(Київський національний університет культури і мис-
тецтв). (559/3)

АРХІТЕКТУРА
Муха Тетяна Олександрівна, асистент кафедри міс-

тобудування Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Функціо-

нально-планувальна організація агрорекреаційних еко-
поселень (на прикладі Полтавської області)» (18.00.04 – 
містобудування та ландшафтна архітектура). 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 – Шулик В. В., доктор ар-
хітектури, професор, професор кафедри містобудування 
(Харківський національний університет міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Ковальська Г. Л., 
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектур-
но-проектної справи (Київський національний університет 
будівництва і архітектури); Гнесь Л. Б., кандидат архітек-
тури, доцент, доцент кафедри архітектури та планування 
сільських поселень (Львівський національний аграрний 
університет). (222/3)

Резга Куідер, аспірант кафедри основ архітектури та 
архітектурного проектування Київського національного 
університету будівництва і архітектури: «Національна 
ідентичність і зовнішні впливи в архітектурі мечетей Ал-
жиру (XI ст. – 1830 рр.)» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 26.056.02 
у Київському національному університеті будівництва 
і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітроф-
лотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Івашко Ю. В., доктор архітектури, нострифі-
кований доктор хабілітований, професор кафедри основ 
архітектури та архітектурного проектування (Київський 
національний університет будівництва і архітектури). 
Опоненти: Кобиларчик Юстина, доктор хабілітований у 
галузі архітектури, професор кафедри розвитку міського 
середовища архітектурного факультету (Краківська по-
літехніка імені Тадеуша Косцюшки, м. Краків, Польща); 
Гнатюк Л. Р., кандидат архітектури, доцент, доцент ка-
федри архітектури та реставрації, доцент ННІ аеропортів 
(Національний авіаційний університет). (338/3)

Козлова Наталія Вікторівна, асистент кафедри основ 
архітектури і архітектурного проектування Київського 
національного університету будівництва і архітектури: 
«Принципи архітектурної організації фасадів багатоповер-
хових житлових будинків з врахуванням візуальної еколо-
гії» (18.00.02 – архітектура будівель та споруд). Спецрада 
Д 26.056.02 у Київському національному університеті бу-
дівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Бачинська Л. Г., кандидат архітектури, профе-
сор кафедри основ архітектури і архітектурного проекту-
вання (Київський національний університет будівництва 
і архітектури). Опоненти: Гнесь І. П., доктор архітектури, 
професор, завідувач кафедри архітектурного проектуван-
ня та інженерії (Інститут архітектури Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»); Буравченко С. Г., канди-
дат архітектури, член-кореспондент Української академії 
архітектури, професор кафедри архітектури (Національ-
ний авіаційний університет). (340/3)
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Гарбар Марина Володимирівна, асистент кафедри 
дизайну архітектурного середовища Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури: «Архітек-
турно-планувальна організація споруд для велосипедів у 
містах» (18.00.02 – архітектура будівель та споруд). Спец-
рада Д 26.056.02 у Київському національному університе-
ті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). На-
уковий керівник – Малік Т. В., кандидат архітектури, про-
фесор, завідувач кафедри дизайну середовища (Київська 
державна академія декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені Михайла Бойчука). Опоненти: Черняв-
ський В. Г., доктор архітектури, доцент, завідувач кафе-
дри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Націо-
нальна академія образотворчого мистецтва і архітектури); 
Зауральська А. В., кандидат архітектури, директор (ТОВ 
«Зе 1 дизайн бюро»). (341/3)

Швець Євгенія Володимирівна, директор ПП «Резон»: 
«Науково-методичні засади формування мультикуль-
турного міського середовища (на прикладі країн Серед-
земноморського регіону)» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 26.056.02 у 
Київському національному університеті будівництва і архі-
тектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Тов-
бич В. В., доктор архітектури, професор, завідувач кафе-
дри інформаційних технологій в архітектурі (Київський 
національний університет будівництва і архітектури). 
Опоненти: Осиченко Г. О., доктор архітектури, доцент, за-
відувач кафедри архітектури будівель і споруд, дизайну 
архітектурного середовища (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Гнатюк Л. Р., доцент, заступник завідувача кафедри ди-
зайну інтер’єру (ННІ аеропортів Національного авіаційного 
університету). (339/3)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Парасєй-Гочер Аліна Олександрівна, тимчасово не 

працює: «Психологічні особливості духовного розвитку 
підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу» (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. Берлинсько-
го, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – Помит-
кін Е. О., доктор психол. наук, професор, завідувач відді-
лу психології праці (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). Опоненти: 
Бех І. Д., доктор психол. наук, професор, директор (Інсти-
тут проблем виховання НАПН України); Подкопаєва Ю. В., 
кандидат психол. наук, доцент кафедри авіаційної психо-
логії (Національний авіаційний університет). (158/3)

Бистров Антон Євгенійович, консультант – практичний 
психолог, фахівець з питань інтелектуального розвитку 
дитини ТОВ «Центр Компетенцій»: «Особливості віктимної 
поведінки розумово відсталих підлітків» (19.00.08 – спеці-

альна психологія). Спецрада Д 26.053.23 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 
486-80-38). Науковий керівник – Синьов В. М., доктор 
пед. наук, професор, дійсний член НАН України, профе-
сор кафедри психокорекційної педагогіки (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Романенко О. В., доктор психол. наук, професор, 
професор кафедри юридичної психології (Національна 
академія внутрішніх справ); Коваленко В. Є., кандидат 
психол. наук, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної і 
здоров’язбережувальної освіти (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (296/3)

Козова Ірина Любомирівна, асистент кафедри психіа-
трії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет»: «Психо-
лого-педагогічні чинники розвитку мотивації учіння сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів» (19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 20.051.04 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий 
керівник – Белей М. Д., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри загальної та клінічної психології (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Радчук Г. К., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри практичної психології (Тер-
нопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка); Яблонський А. І., кандидат психол. 
наук, доцент, доцент кафедри психології (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (556/3)

Пустовойт Мирослава Володимирівна, вчитель інфор-
матики ЗОШ І – ІІІ ступенів № 21 м. Житомира: «Особистіс-
на безпека в структурі соціальної зрілості студентської мо-
лоді» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). 
Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національ-
ному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, 
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керів-
ник – Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан 
факультету психології і соціології (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: 
Саннікова О. П., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та диференціальної психології (Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського); Фінів О. Я., кандидат психол. наук, 
доцент кафедри психології управління (Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ). (560/3)

Педоренко Валентина Миколаївна, асистент кафедри 
психології та соціальної роботи Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 
«Психологічні особливості формування суверенних мо-
ральних цінностей майбутніх психологів» (19.00.07 – пе-
дагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 48.125.03 у 
Національному університеті «Острозька академія» МОН 
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України (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. 
(03654) 2-29-49). Науковий керівник – Томчук М. І., доктор 
психол. наук, професор, професор кафедри психології 
(КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»). Опонен-
ти: Савчин М. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри психології (Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка); Варе І. С., кандидат 
психол. наук, старший викладач кафедри педагогіки, пси-
хології та корекційної освіти (КЗВО «Одеська академія не-
перервної освіти Одеської облради»). (569/3)

Чемеринська Дзвіна Іванівна, фізична особа-підпри-
ємець, м. Львів: «Психологічні особливості професійної 
підготовки менеджерів: ґендерний дискурс» (19.00.05 – 
соціальна психологія; психологія соціальної роботи). 
Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Кос-
тюка НАН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 
288-19-63). Науковий керівник – Литвинчук Л. М., доктор 
психол. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділення підготовки науково-педа-
гогічних кадрів вищої категорії науково-дослідного відділу 
(Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького Міноборони Украї-
ни). Опоненти: Бондарчук О. І., доктор психол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри психології управління (ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України); Поля-
кова В. І., кандидат психол. наук, директор (Гімназія № 109 
імені Т. Г. Шевченка, м. Київ). (571/3)

Гранкіна-Сазонова Наталя Валеріївиа, директор з 
маркетингу ТОВ «СЛАВЕНА», м. Харків: «Смислові та 
емоційно-регуляторні утворення як предумови оптималь-
ного функціонування особистості» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 64.051.08 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 
4; тел. (057) 707-50-88). Науковий керівник – Кряж І. В., 
доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри приклад-
ної психології (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Вірна Ж. П., 
доктор психол. наук, професор, декан факультету психо-
логії (Східноєвропейський національний університет іме-
ні Лесі Українки МОН України); Паламарчук О. М., доктор 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології та 
соціальної роботи (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського МОН Украї-
ни). (573/3)

Софіян Дмитро Вікторович, старший викладач кафе-
дри кінології факультету охорони та захисту державного 
кордону Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького: «Розви-
ток в офіцерів-кінологів психологічної готовності до про-
фесійної діяльності у процесі підвищення кваліфікації» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада 
Д 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-
51). Науковий керівник – Радчук Г. К., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри практичної психології (Тер-
нопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка). Опоненти: Климишин О. І., доктор 
психол. наук, доцент, професор кафедри соціальної пси-
хології та психології розвитку (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»); Са-
вицька О. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри психології освіти (Кам’янець-Подільський національ-
ний університет імені Івана Огієнка). (591/3)

Харченко Андрій Олександрович, старший викладач 
кафедри психологічного консультування і психотерапії 
Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна МОН України: «Психологічні особливості структу-
ри травматичного емоційного досвіду демобілізованих 
учасників бойових дій в Україні з постстресовою психо-
логічною дезадаптацією» (19.00.01 – загальна психоло-
гія, історія психології). Спецрада Д 64.051.08 у Харків-
ському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-50-88). Науковий керівник – Кочарян О. С., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри пси-
хологічного консультування і психотерапії (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни). Опоненти: Вірна Ж. П., доктор психол. наук, профе-
сор, декан факультету психології (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки МОН Укра-
їни); Луньов В. Є., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри загальної і медичної психології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). (624/3)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дикань Любов Вікторівна, старший лаборант кафедри 

соціології Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна: «Творчі дозвіллєві практики як фактор 
формування соціальної суб’єктності сільських підлітків» 
(22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 
64.051.15 у Харківському національному університеті іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 707-54-05). Науковий керівник – Со-
курянська Л. Г., доктор соціол. наук, професор, завідувач 
кафедри соціології (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Щудло С. А., доктор со-
ціол. наук, професор, завідувач кафедри правознавства, 
соціології та політології (Дрогобицький державний педа-
гогічний університет імені Івана Франка МОН України); 
Балакірєва О. М., кандидат соціол. наук, завідувач відділу 
моніторингових досліджень соціально-економічних транс-
формацій (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»). (235/3)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Бідочко Леся Ярославівна, тимчасово не працює: 

«Культурний матеріалізм як методологія дослідження 
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сучасної політики (на прикладі лівих партій України)» 
(23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 
35.051.17 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник – Кисе-
льов С. О., кандидат філософ. наук, доцент, завідувач ка-
федри політології (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»). Опоненти: Куц Г. М., доктор політ. 
наук, професор, професор кафедри політології, соціології 
та культурології (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди); Гарбадин А. С., канди-
дат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії по-
літичної науки (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (99/3)

Звездова Олеся Олександрівна, викладач кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорно-
морського національного університету імені Петра Моги-
ли: «Де-факто держави» на пострадянському просторі» 
(23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку). Спецрада К 38.053.01 у Чорно-
морському національному університеті імені Петра Мо-
гили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантни-
ків, 10, к. 107; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – 
Тригуб О. П., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 
(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили). Опоненти: Брусиловська О. І., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відно-
син (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова); Магда Є. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент 
кафедри видавничої справи та редагування (Видавничо-
поліграфічний інститут Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). (131/3)

Лимар Маргарита Юріївна, викладач кафедри міжна-
родних відносин та зовнішньої політики Чорноморського 
національного університету імені Петра Могили: «Амери-
канський чинник у європейських інтеграційних процесах в 
період президентства Барака Обами» (23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). 
Спецрада К 38.053.01 у Чорноморському національному 
університеті імені Петра Могили МОН України (54003, 
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, к. 107; тел. (0512) 
50-03-33). Науковий керівник – Шевчук О. В., доктор політ. 
наук, професор, декан факультету політичних наук (Чор-
номорський національний університет імені Петра Моги-
ли). Опоненти: Худолій А. О., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних відносин (Національний 
університет «Острозька академія»); Булик М. В., кандидат 
політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відно-
син та зовнішньої політики (Маріупольський державний 
університет). (132/3)

Васильченко Ольга Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Смисловий вимір міждержавного конфлікту» (23.00.04 – 

політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Коппель О. А., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Парахон-
ський Б. О., доктор філософ. наук, професор, головний 
науковий співробітник (Національний інститут стратегіч-
них досліджень); Магда Є. В., кандидат політ. наук, доцент, 
доцент кафедри видавничої справи та редагування (Ви-
давничо-поліграфічний інститут Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (142/3)

Вархов Галина Василівна, прес-секретар відділу ін-
формації та зв’язків з громадськістю Івано-Франківсько-
го національного технічного університету нафти і газу: 
«Партійно-політичне структуруваиня Свропейського пар-
ламенту: організаційне оформлення та чинники впливу» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України 
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Монолатій І. С., док-
тор політ. наук, професор, професор кафедри політології 
(Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника). Опоненти: Палінчак М. М., доктор політ. наук, 
професор, декан факультету міжнародних економічних 
відносин (Ужгородський національний університет); Крас-
нопольська Т. М., кандидат політ. наук, доцент, доцент 
кафедри політичних теорій (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). (572/3)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Бурдаєв Кирило Володимирович, старший викладач 

кафедри фізіології та спортивної медицини Придніпров-
ської державної академії фізичної культури і спорту: 
«Формування статодинамічної постави дітей молодшо-
го шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивно-
го фізичного виховання» (24.00.02 – фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К 
08.881.01 у Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. 
Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науко-
вий керівник – Афанасьєв С. М., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент, перший проректор з науково-
педагогічної роботи (Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту). Опоненти: Кашуба В. О., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, про-
фесор кафедри біомеханіки та спортивної метрології 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України); Савлюк С. П., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, доцент, професор кафедри теорії і методики фі-
зичного виховання (Рівненський державний гуманітар-
ний університет). (352/3)
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Бакурідзе-Маніна Вікторія Борисівна, старший викла-
дач кафедри спортивної медицини, лікувальної фізкульту-
ри та валеології ДЗ «Дніпропетровська медична академія»: 
«Диференційований підхід у фізичному вихованні студен-
тів медичного закладу вищої освіти із гіпермобільністю 
суглобів» (24.00.02 – фізична культура, фізичне вихован-
ня різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придні-
провській державній академії фізичної культури і спорту 
МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 
10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – Приходь-
ко В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту). Опонен-
ти: Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної 
метрології (Національний університет фізичного вихован-
ня і спорту України); Бондарчук Н. Я., кандидат наук з фіз. 
виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і мето-
дики фізичного виховання (Ужгородський національний 
університет). (354/3)

Кидонь Вікторія Володимирівна, старший викладач 
кафедри фізичного виховання та спеціальної підготовки 
Університету митної справи та фінансів: «Вдосконалення 
технічної підготовки спортсменок 14 – 16 років, які за-
ймаються естетичною груповою гімнастикою» (24.00.01 – 
олімпійський та професійний спорт). Спецрада К 08.881.01 
у Придніпровській державній академії фізичної культури 
і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – 
Долбишева Н. Г., кандидат наук з фіз. виховання і спор-
ту, доцент, декан факультету фізичної культури і спорту 
(Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту). Опоненти: Кашуба В. О., доктор наук з фіз. вихо-
вання та спорту, професор, професор кафедри біомехані-
ки та спортивної метрології (Національний університет фі-
зичного виховання і спорту України); Сосіна В. Ю., канди-
дат пед. наук, професор, завідувач кафедри хореографії 
та мистецтвознавства (Львівський державний університет 
фізичної культури імені Івана Боберського). (355/3)

Івченко Оксана Миколаївна, старший викладач ка-
федри фізичного виховання та спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ: «Комплексний контроль підготовленості баскетбо-
лістів на етапі попередньої базової підготовки» (24.00.01 – 
олімпійський та професійний спорт). Спецрада К 08.881.01 
у Придніпровській державній академії фізичної культури 
і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – 
Мітова О. О., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, до-
цент, завідувач кафедри спортивних ігор (Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту). Опоненти: 
Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, професор кафедри фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запо-
різький державний медичний університет); Вознюк Т. В., 

кандидат наук з фіз. виховання і спорту, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики спорту (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
(356/3)

Бур’яноватий Олександр Миколайович, викладач ка-
федри фізичного виховання і оздоровчої фізичної куль-
тури Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка: «Структура та 
зміст фізичної підготовки юних бійців-багатоборців 6 – 8 
років на етапі початкової підготовки» (24.00.01 – олім-
пійський та професійний спорт). Спецрада К 08.881.01 у 
Придніпровській державній академії фізичної культури 
і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – 
Воропай С. М., кандидат пед. наук, професор, професор 
кафедри теорії і методики олімпійського і професійного 
спорту (Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти: Ко-
робейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України); 
Лукіна О. В., кандидат наук з фіз. виховання і спорту, до-
цент, доцент кафедри боксу, боротьби та важкої атлетики 
(Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту). (357/3)

Бойченко Кирило Юрійович, викладач кафедри ме-
дико-біологічних основ фізичної культури і спорту За-
порізького національного університету: «Ефективність 
застосування інноваційних підходів в системі моніторин-
гу функціональної підготовленості спортсменів високої 
кваліфікації» (24.00.01 – олімпійський та професійний 
спорт). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-
96-89). Науковий керівник – Маліков М. В., доктор біол. 
наук, професор, декан факультету фізичного виховання 
(Запорізький національний університет). Опоненти: Ко-
робейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України); 
Пасько В. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри інформатики та біомеханіки (Хар-
ківська державна академія фізичної культури). (358/3)

Чуйко Олександр Олександрович, тимчасово не пра-
цює: «Корекція фізичного стану студентів 17 – 19 років за-
собами тайського боксу у секційних заняттях» (24.00.02 – 
фізична культура, фізичне виховання різних груп населен-
ня). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-
96-89). Науковий керівник – Власюк О. О., кандидат наук з 
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри гімнас-
тики (Придніпровська державна академія фізичної культу-
ри і спорту). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз. 
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виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії 
і методики фізичного виховання (Національний універси-
тет фізичного виховання і спорту України); Окопний А. М., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент 
кафедри педагогіки і психології (Львівський державний 
університет фізичної культури імені Івана Боберського). 
(359/3)

Кроль Ірина Миколаївна, секретар навчально-оздоров-
чого комплексу «Олімпійський стиль» Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України: «Куль-
турна спадщина олімпійського руху в системі олімпійської 
освіти» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). 
Спецрада Д 26.829.01 у Національному університеті фі-
зичного виховання і спорту України МОН України (03150, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науко-
вий керівник – Єрмолова В. М., кандидат наук з фіз. вихо-
вання та спорту, доцент, професор кафедри історії та тео-
рії олімпійського спорту (Національний університет фізич-
ного виховання і спорту України). Опоненти: Козіна Ж. Л., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, за-
відувач кафедри олімпійського і професійного спорту та 
спортивних ігор (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди); Вацеба О. М., канди-
дат пед. наук, професор, заступник директора з навчаль-
но-методичної роботи (КЗ «Львівське училище фізичної 
культури» Львівської облради). (423/3)

Ван Сіньїнань, тимчасово не працює: «Моделювання 
потужності та ємності енергозабезпечення роботоздат-
ності кваліфікованих веслярів на байдарках» (24.00.01 – 
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 
у Національному університеті фізичного виховання і спор-
ту України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкульту-
ри, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Дячен-
ко А. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, профе-
сор, завідувач кафедри водних видів спорту (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України). 
Опоненти: Коваленко С. О., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілі-
тації (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького); Павлік А. І., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії діагностики 
функціонального стану спортсменів (Державний НДІ фі-
зичної культури і спорту Міністерства молоді та спорту 
України). (424/3)

Білий Володимир Володимирович, інструктор-мето-
дист з фізкультури та спорту ТОВ «Спортивно-оздоров-
чий комплекс «Монітор»: «Фізична реабілітація осіб з 
есенціальною гіпертензією» (24.00.03 – фізична реабілі-
тація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному універси-
теті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий керівник – Рідковець Т. Г., кандидат мед. наук, 
доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
(Національний університет фізичного виховання і спор-

ту України). Опоненти: Михалюк Є. Л., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запо-
різький державний медичний університет); Індика С. Я., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент 
кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). (425/3)

Гончаров Олексій Геннадійовпч, старший викладач 
кафедри спортивної медицини, біохімії та анатомії Харків-
ської державної академії фізичної культури: «Комплексна 
фізична реабілітація при остеохондрозі попереково-кри-
жового відділу хребта у борців-ветеранів спорту на тре-
нувальному руховому режимі» (24.00.03 – фізична реа-
білітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному універ-
ситеті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий керівник – Рубан Л. А., кандидат наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент кафедри спортивної медицини, 
біохімії та анатомії (Харківська державна академія фізич-
ної культури). 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); Баннікова Р. О., кан-
дидат мед. наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії 
та ерготерапії (Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту України). (426/3)

Іваніцький Роман Богданович, старший викладач ка-
федри спортивно-масової та туристичної роботи Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки: «Корекція порушень постави школярів 11 – 12 
років з вадами слуху з використанням засобів оздоров-
чого фітнесу» (24.00.02 – фізична культура, фізичне ви-
ховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у 
Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 
1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Бичук О. І., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, декан 
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Україн-
ки). Опоненти: Савлюк С. П., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, доцент, професор кафедри теорії і методики 
фізичного виховання (Рівненський державний гуманітар-
ний університет); Афанасьєв С. М., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент, перший проректор з науково-
педагогічної роботи (Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту). (427/3)

Калінкін Костянтин Львович, викладач кафедри фі-
зичної терапії та ерготерапїї Національного університету 
фізичного виховання і спорту України: «Фізична реабілі-
тація осіб з травматичною хворобою головного мозку» 
(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; 
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тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Баннікова Р. О., 
кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри фізичної те-
рапії та ерготерапїї (Національний університет фізичного 
виховання і спорту України). Опоненти: Богдановська Н. В., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичної 
реабілітації (Запорізький національний університет); Го-
лик В. А., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри 
медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини 
(Національна медична акдемія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика). (428/3)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ільчанінова Наталія Іванівна, заступник директора 

ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»: «Ме-
ханізм надання адміністративних послуг в умовах ре-
формування територіальної організації влади в Україні» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 38.053.03 у Чорноморському національному універси-
теті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Микола-
їв, вул. 68 Десантників, 10; тел. 50-03-33). Науковий ке-
рівник – Беглиця В. П., доктор наук з держ. управління, 
доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри 
державної служби (Чорноморський національний універ-
ситет імені Петра Могили МОН України). Опоненти: Анто-
нов А. В., доктор наук з держ. управління, доцент, профе-
сор кафедри економічної безпеки, публічного управління 
та адміністрування (Житомирський державний техноло-
гічний університет МОН України); Карпеко Н. М., канди-
дат наук з держ. управління, старший викладач кафедри 
управління та організації діяльності у сфері цивільного за-
хисту (Національний університет цивільного захисту Укра-
їни ДСНС України). (14/3)

Шостак Світлана Миколаївна, старший викладач ка-
федри публічного адміністрування ННІ міжнародних 
відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії 
управління персоналом: «Механізми державного управ-
ління інвестиційними проектами, що реалізуються із за-
лученням коштів міжнародних фінансових організацій» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління пер-
соналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Науковий керівник – Непомнящий О. М., док-
тор наук з держ. управління, професор, професор кафе-
дри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія 
управління персоналом). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор 
наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри ме-
неджменту і адміністрування (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Ігнатенко О. П., доктор наук з держ. управління, старший 
експерт з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку  
(Проект «Партнерство для розвитку міст»). (170/3)

Арабаджи Катерина Георгіївна, державний нотаріус 
Приморської державної нотаріальної контори у м. Одесі: 
«Удосконалення механізмів реалізації сімейної політики 
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). 

Спецрада К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України (65009, м. Одеса, 
вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05). Науковий керів-
ник – Сокур Н. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент ка-
федри гуманітарних та соціально-політичних наук (Одесь-
кий регіональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові 
України). Опоненти: Кравченко М. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри соціальної і 
гуманітарної політики (Національна академія державного 
управління при Президентові України); Мельничук Л. М., 
кандидат наук з держ. управління, начальник центру орга-
нізації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих 
учених (Інститут новітніх технологій та лідерства Націо-
нального авіаційного університету). (171/3)

Базенко Владіслав Анатолійович, головний спеціаліст 
відділу спортивно-технічних та прикладних видів спорту 
департаменту фізичної культури та неолімпійських ви-
дів спорту МОН України: «Розвиток фізичної культури 
та спорту на рівні територіальної громади в умовах де-
централізації влади в Україні» (25.00.04 – місцеве само-
врядування). Спецрада К 41.863.01 в Одеському регіо-
нальному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Укра-
їни (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-
97-05). Науковий керівник – Марущак В. П., доктор наук 
з держ. управління, професор, завідувач кафедри дер-
жавознавства і права (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України). Опоненти: 
Козюра І. В., доктор наук з держ. управління, професор 
кафедри менеджменту (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»); Чикаренко І. А., док-
тор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту та управління проектами (Дніпропетров-
ський регіональний інститут державного управління На-
ціональної академії державного управління при Прези-
дентові України). (172/3)

Бриль Марина Василівна, експерт з підтримки на-
ціональної політики Швейцарсько-українського проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DЕSРRО: «Програм-
но-цільовий підхід до забезпечення розвитку сільських те-
риторій» (25.00.04 – місцеве самоврядування). Спецрада 
Д 26.810.02 у Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона 
Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник – Ва-
сильєва Н. В., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом (Національна ака-
демія державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Грищенко І. М., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, доцент кафедри публічного управління та ме-
неджменту інноваційної діяльності (ННІ післядипломної 
освіти Національного університету біоресурсів і приро-
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докористування України); Савенок В. В., кандидат наук з 
держ. управління, голова Вишгородської райдержадміні-
страції Київської області. (217/3)

Селіванов Сергій Володимирович, начальник Управ-
ління персоналу Державної міграційної служби України: 
«Механізми розвитку кадрового потенціалу державної 
служби в Україні» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній ака-
демії державного управління при Президентові України 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-
21-61). Науковий керівник – Обушна Н. І., доктор наук з 
держ. управління, доцент, доцент кафедри публічного 
управління та публічної служби (Національна академія 
державного управління при Президентові України). Опо-
ненти: Науменко Р. А., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри публічного управління та 
адміністрування (Київський національний торговельно-
економічний університет); Лихач Ю. Ю., кандидат наук з 
держ. управління, перший заступник директора Центру 
адаптації державної служби до стандартів Європейського 
Союзу (Національне агентство України з питань держав-
ної служби). (218/3)

Черноіваненко Аліна Володимирівна, провідний фа-
хівець відділу дистанційного навчання та інформати-
зації Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України: «Взаємовідносини органів 
державної влади з політичними партіями в умовах роз-
витку інформаційного суспільства» (25.00.01 – теорія та 
історія державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у 
Харківському регіональному інституті державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України (61001, м. Харків, просп. Москов-
ський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий керівник – Ко-
туков О. А., кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафе-
дри політології та філософії (Харківський регіональний 
інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України). Опо-
ненти: Сичова В. В., доктор наук з держ. управління, про-
фесор, професор кафедри соціології управління та со-
ціальної роботи (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Владимиров М. В., кандидат наук 
з держ. управління, доцент кафедри вогневої підготовки 
факультету № 3 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). (313/3)

Грабар Наталія Сергіївна, провідний фахівець відділу з 
координації наукової роботи та докторантури Харківсько-
го регіонального інституту державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові 
України: «Феномен бюрократизму в умовах становлення 
системи публічного управління в Україні» (25.00.01 – 
теорія та історія державного управління). Спецрада Д 
64.858.01 у Харківському регіональному інституті держав-
ного управління Національної академії державного управ-

ління при Президентові України (61001, м. Харків, просп. 
Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий керів-
ник – Кузнецов А. О., кандидат наук з держ. управління, 
доцент, доцент кафедри державного управління (Харків-
ський регіональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові 
України). Опоненти: Кальниш Ю. Г., доктор наук з держ. 
управління, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник центру соціальних та гуманітарних 
досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових 
досліджень (Національна академія державного управління 
при Президентові України); Салієнко О. О., кандидат наук 
з держ. управління, доцент кафедри соціально-гуманітар-
них дисциплін (Національна академія Національної гвардії 
України). (314/3)

Литвиненко Максим Владиславович, голова Харків-
ської райради Харківської області: «Механізми реаліза-
ції державної політики реформування системи охорони 
здоров’я в Україні» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіо-
нальному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України 
(61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-
30-42). Науковий керівник – Вашев О. Є., кандидат мед. 
наук, доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної 
політики (Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України). Опоненти: Надюк З. О., док-
тор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри 
державного управління (Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України); Кравченко Ж. Д., 
кандидат наук з держ. управління, заступник головного 
лікаря з організаційно-методичної роботи (Комунальне 
некомерційне підприємство «Міська студентська лікарня» 
Харківської міськради). (316/3)

Сиволапенко Тетяна Леонідівна, державний експерт 
експертної групи з питань розвитку цифрової інфраструк-
тури генерального департаменту цифрової трансформації 
Державного агентства з питань електронного урядування: 
«Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнто-
ваній державі» (25.00.02 – механізми державного управ-
ління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіонально-
му 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, професор кафедри економічної 
політики та менеджменту (Харківський регіональний ін-
ститут державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України). Опоненти: 
Семенченко А. І., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів 
(Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України); Степанов В. Ю., доктор наук з держ. 
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управління, професор, декан факультету управлінічя та 
бізнесу (Харківська державна академія культури Міністер-
ства культури України). (317/3)

Дзядук Ганна Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Механізми державного регулювання розвитку малого та 
середнього агробізнесу в Україні» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харків-
ському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 
75; тел. (057) 732-30-42). Науковий керівник – Ульянчен-
ко Ю. О., доктор наук з держ. управління, доцент, профе-
сор кафедри економічної політики та менеджменту (Хар-
ківський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Прези-
дентові України). Опоненти: Сиченко В. В., доктор наук з 
держ. управління, професор, заслужений працівник освіти 
України, ректор (КЗВО «Дніпровська академія неперервної 
освіти»); Застрожнікова І. В., кандидат наук з держ. управ-
ління, завідувач кафедри економіки, фінансів та обліку і 
аудиту (Мелітопольський відокремлений підрозділ Запо-
різького інституту економіки та інформаційних технологій 
МОН України). (319/3)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Негоденко Олена Василівна, старший викладач кафе-

дри інженерії програмного забезпечення Державного уні-
верситету телекомунікацій МОН України: «Методи та мо-
делі обробки інформації в ІоТ мережах на основі сплайн-
фільтрів» (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 – Онищенко В. В., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інженерії про-
грамного забезпечення (Державний університет телеко-
мунікацій МОН України). Опоненти: Кучук Г. А., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри «Обчислювальна тех-
ніка та програмування» (Харківський університет повітря-
них сил імені Івана Кожедуба МОН України); Корнага Я. І., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технічної кі-
бернетики факультету інформатики та обчислювальної 
техніки (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України). (3/3)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Зубар Іван Валерійович, асистент кафедри адміністра-

тивного менеджменту та альтернативних джерел енергії 
Вінницького національного аграрного університету: «Фор-
мування ринку землі сільськогосподарського призначен-
ня в контексті розвитку фермерського укладу в Україні» 
(08.00.04 – економіка та управління  підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 05.854.03 у 
Вінницькому національному аграрному університеті МОН 
України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; тел. (0432) 46-
00-03). Науковий керівник – Скорук О. П., кандидат екон. 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менедж-
менту та альтернативних джерел енергії (Вінницький націо-
нальний аграрний університет). Опоненти: Молдаван Л. В., 
доктор екон. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник відділу форм і методів господарювання в агропродо-
вольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України»); Карпенко А. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами 
та земельного кадастру, проректор з навчально-виробничої 
діяльності та комплексного розвитку (Білоцерківський на-
ціональний аграрний університет). (631/3)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Таран Віталій Григорович, перший заступник голови 

Кагарлицької райдержадміністрації: «Продуктивність ку-
курудзи залежно від морфотипу рослин, густоти стояння 
й удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 26.004.10 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборо-
ни, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Кален-
ська С. М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри рослинництва (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Коковіхін С. В., доктор с.-г. наук, про-
фесор, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
зрошуваного землеробства НААН України); Глушко Т. В., 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри механізації та безпеки 
життєдіяльності (ДВНЗ «Херсонський державний аграр-
ний університет»). (56/3)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Кардаш Анна Вячеславівна, аспірант кафедри консти-

туційного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Конституційно-правовий захист 
інформації про особу (порівняльно-правовий аспект)» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник – Барабаш Ю. Г., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної 
роботи (Національний юридичний університет імені Ярос-
лава Мудрого). Опоненти: Сухонос В. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри конституційного права, теорії 
та історії держави і права (Сумський державний універси-
тет); Бакумов О. С., кандидат юрид. наук доцент кафедри 
конституційного і міжнародного права (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ). (12/3)

Грибовська Ауріка Анатоліївна, аспірантка кафедри 
конституційного права України Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого: «Конституційні 
засади ґендерної рівності в України» (12.00.02 – консти-
туційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04 
у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 
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77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Слінь-
ко Т. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
конституційного права України (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Щерба-
нюк О. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
процесуального права (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича); Бакумов О. С., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри конституційного і міжнарод-
ного права (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). (13/3)

Попова-Коряк Каріна Олексіївна, старший лаборант ка-
федри державно-правових дисциплін та міжнародного пра-
ва Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди: «Особливості правового регулювання 
праці науково-педагогічних працівників» (12.00.05 – тру-
дове право; право соціального забезпечення). Спецрада К 
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України 
(50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел. 
(0564) 257-45-58). Науковий керівник – Шабанов Р. І., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін, господарського та трудового права (Хар-
ківський національний педагогічний університет імені Г. С. 
Сковороди). Опоненти: Щербина В. І., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Вапнярчук Н. М., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник відділу планування та аналізу правових 
досліджень Управління планування та координації правових 
досліджень в Україні НАПрН України. (19/3)

Кіцул Сергій Юрійович, науковий співробітник Науко-
во-дослідного інститут публічного права: «Публічне адмі-
ністрування газодобувної галузі в Україні» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному 
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., 
доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторанту-
ри та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри адміністративної діяльності поліції 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Сокуренко О. А., кандидат юрид. наук, доцент, старший 
викладач кафедри галузевого права та правоохоронної ді-
яльності (Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка). (226/3)

Когутич Євген Дезидерійович, начальник Головного 
територіального управління юстиції у Закарпатській об-
ласті: «Адміністративно-правове забезпечення здійснення 
контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у На-
уково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-

ник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Манжула А. А., доктор юри-
дичних наук, професор, професор кафедри галузевого 
права та правоохоронної діяльності (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університет імені Володи-
мира Винниченка); Короєд С. О., доктор юрид. наук, до-
цент, адвокат (Адвокатське об’єднання «Гесторс Інтер»). 
(276/3)

 
Мамчур Лідія Олександрівна, помічник адвоката: «Ад-

міністративно-правові засади взаємодії правоохоронних 
органів України з публічними інституціями» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне 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 – Гречанюк С. К., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційно-
го, адміністративного та фінансового права (Тернопіль-
ський національний економічний університет). Опоненти: 
Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, доцент, проректор (На-
ціональна академія прокуратури України); Сикал М. М., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, 
цивільного та господарського права і процесу (Академія 
державної пенітенціарної служби України). (629/3)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Левицький Іван Михайлович, молодший науковий спів-

робітник філії ДП «Український науково-дослідний інсти-
тут медицини транспорту МОЗ України», лікар-офтальмо-
лог у ТОВ «АЙЛАЗ»: «Експериментальне обґрунтування 
методів патогенетичної корекції регматогенного відша-
рування сітківки» (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. (037) 55-37-54). Науковий керів-
ник – Савицький І. В., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології 
(Одеський національний медичний університет). Опонен-
ти: Левицька С. А., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри дитячої хірургії та отоларингології (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України); Клименко М. О., доктор мед. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та питань роз-
витку, професор кафедри медичної біології та хімії, біохі-
мії, мікробіології, фізіології, патофізіології та фармаколо-
гії (Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили МОН України). (1/3)

Гуменюк Алла Володимирівна, асистент кафедри 
фізіології Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця: «Морфологічні зміни гіпокампу при 
реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на тлі експери-
ментального геморагічного інсульту та фармакокорекції» 
(14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада 
Д 26.003.06 у Національному медичному університеті іме-
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ні О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. 
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – 
Чайковський Ю. Б., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гістології 
та ембріології (Національний медичний університет імені О. 
О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Геращенко С. Б., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, 
цитології та ембріології (Івано-Франківський національний 
медичний університет); Ковальчук О. І., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри анатомії і патологічної фі-
зіології (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка). (20/3)

Кузьмінський Іван Володимирович, лікар з медицини 
невідкладних станів ДЗ «Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф МОЗ України»: «Особливості патогенезу функціо-
нальних порушень печінки в умовах масивної кровотечі 
при поєднаній травмі та реперфузійному синдромі кін-
цівки» (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 – 
Крилюк В. О., доктор мед. наук, завідувач відділення під-
готовки інструкторів з надання екстреної медичної до-
помоги при надзвичайних ситуаціях (ДЗ «Український 
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф МОЗ України»). Опоненти: Рого-
вий Ю. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
патологічної фізіології (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України); Регеда М. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фі-
зіології (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України). (37/3)

Цимбалюк Галина Юріївна, асистент кафедри меди-
цини катастроф і військової медицини ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України»: «Роль ішемії – реперфузії 

кінцівки в патогенезі функціональних порушень нирок за 
умов масивної крововтрати при поєднаній травмі органів 
черевної порожнини» (14.03.04 – патологічна фізіологія). 
Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернів-
ці, площа Театральна, 2; тел. (0372) 55-37-54) Науковий 
керівник – Крилюк В. О., доктор мед. наук, завідувач від-
ділення підготовки інструкторів з надання екстреної ме-
дичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (ДЗ «Укра-
їнський науково-практичний центр екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф МОЗ України»). Опоненти: 
Заморський І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фармакології (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України); Кушнір І. Г., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри практичної пси-
хології (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича МОН України). (50/3)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Сиваш Ілона Олегівна, аспірантка Національної ака-

демії керівних кадрів культури і мистецтв: «Мистецтво 
етнодизайну в художній культурі України XX – початку 
XXI ст.» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури 
і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ, 
вул. Лаврська, 9; корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий ке-
рівник – Прищенко С. В., доктор мистецтвознавства, про-
фесор кафедри графічного дизайну (Національна акаде-
мія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Рогот-
ченко О. О., доктор мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник, заслужений діяч мистецтв України, головний 
науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мисте-
цтва Національної академії мистецтв України). Опоненти: 
Богуцький Ю. П., доктор філософії (PhD), професор, дій-
сний член (академік) і віце-президент Національної акаде-
мії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, 
директор (Інститут культурології НАМ України, дійсний 
член Європейської академії наук, мистецтв і літератури 
(ЕАSАL). (628/3)
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