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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Рожок Лілія Степанівна, старший науковий співро-

бітник відділу обчислювальних методів Інституту меха-
ніки імені С. П. Тимошенка НАН України, доцент кафе-
дри теоретичної та прикладної механіки Національного 
транспортного університету МОН України: «Просторові 
задачі теорії пружності для циліндричних оболонок 
складної геометрії та структури» (01.02.04 – механіка 
деформівного твердого тіла). Спецрада Д 26.166.01 в 
Інституті механіки імені С. П. Тимошенка НАН України 
(03057, м. Київ, вул. Нестерова, 3; тел. (044) 456-93-
51). Науковий консультант – Григоренко Я. М., доктор 
тех. наук, професор, академік НАН України, головний 
науковий співробітник відділу обчислювальних методів 
(Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). 
Опоненти: Хіміч О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова); Мольчен-
ко Л. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри фізики та математики (Миколаївський націо-
нальний університет імені В. О. Сухомлинського МОН 
України); Жук Я. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (9/5)

Маркович Богдан Михайлович, доцент кафедри при-
кладної математики Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Квантово-статистичний опис рівно-
важних характеристик та дифузійних процесів у просто-
рово обмежених металевих системах» (01.04.02 – теоре-
тична 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 консуль-
тант – Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної математики (Національний 
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Слюса-
ренко Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік 
НАН України, начальник відділу статистичної фізики і 
квантової теорії поля (Інститут теоретичної фізики імені 
О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інсти-
тут» НАН України); Репецький С. П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, старший науковий співробітник Інституту висо-
ких технологій (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Держко О. В., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу кван-
тової статистики (Інститут фізики конденсованих систем 
НАН України). (117/5)

Микуляк Сергій Васильович, провідний науковий спів-
робітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН 
України: «Закономірності динаміки структурованих гео-
середовищ: теорія, моделі, експеримент» (04.00.22 – гео-
фізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені 
С. І. Субботіна НАН України (03680, м. Київ, просп. Акаде-
міка Палладіна, 32; тел. (044) 423-94-90). Опоненти: Тяп-
кін Ю. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, науковий кон-
сультант (ТОВ «Юг-Нефтегаз-геология»); Стародуб Ю. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 
цивільного захисту і комп’ютерного моделювання екогео-
фізичних процесів (Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності МОН України); Макаренко О. С., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу при-
кладного нелінійного аналізу (Інститут прикладного сис-
темного аналізу Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). (225/5)

Стасюк Сергій Андрійович, старший науковий співро-
бітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН 
України: «Апроксимаційні характеристики класів гладких 
функцій однієї та багатьох змінних» (01.01.01 – матема-
тичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті матема-
тики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; 
тел. 234-51-50). Науковий консультант – Романюк А. С., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії 
функцій (Інститут математики НАН України). Опоненти: 
Вакарчук С. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів 
(ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» МОН України); 
Кофанов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри математичного аналізу і теорії функцій (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України); Шевчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри математичного аналізу (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (401/5)

Таранець Роман Михайлович, старший науковий спів-
робітник Інституту прикладної математики і механіки НАН 
України: «Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь 
та систем високого порядку» (01.01.02 – диференціальні 
рівняння). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий консультант – Перестюк М. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач 
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кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Слюсарчук В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, професор кафе-
дри вищої математики (Національний університет водного 
господарства та природокористування); Касьянов П. О., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, директор (ННК «Інститут 
прикладного системного аналізу» Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського»); Шепельський Д. Г., доктор 
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Фізико-
технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
НАН України). (577/5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Півень Оксана Олександрівна, провідний науковий 

співробітник відділу генетики людини Інституту молеку-
лярної біології і генетики НАН України: «Порушення екс-
пресії генів адгеринового комплексу у міокарді як моле-
кулярний механізм розвитку деяких патологій серця» 
(03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д 26.237.01 
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України 
(03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150; тел. 
(044) 526-11-69, факс 526-07-59). Науковий консуль-
тант – Лукаш Л. Л., доктор біол. наук, професор, завідувач 
відділу генетики людини (Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України). Опоненти: Товкач Ф. І., доктор 
біол. наук, член-кореспондент НАН України, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної 
генетики бактеріофагів (Інститут мікробіології і вірусології 
імені Д. К. Заболотного НАН України); Сагач В. Ф., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу фізіології кровообігу (Інститут фізіології 
імені О. О. Богомольця НАН України); Ольхович Н. В., док-
тор біол. наук, головний науковий співробітник (ДУ «Інсти-
тут генетичної і регенеративної медицини» НАМН України). 
(43/5)

Курбатова Інна Миколаївна, доцент кафедри біології 
тварин Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України МОН України: «Роль ксенобіоти-
ків у порушенні екологічної рівноваги водних екосистем 
за антропогенного навантаження» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). 
Науковий консультант – Євтушенко М. Ю., доктор біол. 
наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри 
гідробіології та іхтіології (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України) Опоненти: Лука-
шов Д. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
екології та зоології (ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України); Жиденко А. О., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри біологічних основ фізично-

го виховання, здоров’я і спорту (Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН Укра-
їни); Потрохов О. С., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб 
(Інститут гідробіології НАН України). (219/5)

Боднар Оксана Ігорівна, викладач кафедри загальної 
біології та методики навчання природничих дисциплін 
Тернопільського національного педагогічного універси-
тету імені Володимира Гнатюка: «Адаптація і регуляція 
зовнішніми чинниками метаболізму та продукування 
біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в 
аквакультурі» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 76.051.05 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий консуль-
тант – Грубінко В. В., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної біології та методики навчання 
природничих дисциплін (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
Опоненти: Савчук О. М., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка МОН України); Волков Р. А., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри молекулярної 
генетики та біотехнології (Інститут біології, хімії та біо-
ресурсів Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича МОН України); Кірпенко Н. І., доктор 
біол. наук, провідний науковий співробітник відділу еко-
логічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, вчений 
секретар спеціалізованої вченої ради (Інститут гідробіо-
логії НАН України). (220/5)

Худий Олексій Ігорович, доцент кафедри біохімії та 
біотехнології Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича: «Біотехнологічні засади збере-
ження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпат-
ського регіону» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада 
Д 26.002.28 у Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України (03056. м. Київ, просп. Пере-
моги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – 
Марченко М. М., доктор біол. наук, професор, директор 
Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича). Опонен-
ти: Іваниця В. О., доктор біол. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова); Потрохов О. С., доктор біол. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу біоло-
гії відтворення риб (Інститут гідробіології НАН України); 
Карпенко О. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу хімії та біотехнології горючих 
копалин (Відділення фізико-хімії горючих копалин Інсти-
туту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литви-
ненка НАН України). (441/5)
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Погребняк Анатолій Дмитрович, старший науковий 

співробітник відділу механіки повзучості Інституту механі-
ки імені С. П. Тимошенка НАН України: «Експериментальне 
дослідження і розробка методів прогнозування довговіч-
ності конструкційних матеріалів внаслідок втоми за умов 
комбінованого статичного та циклічного навантаження» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецра-
да Д 26.166.01 в Інституті механіки імені С. П. Тимошенка 
НАН України (03057, м. Київ, вул. Нестерова, 3; тел. (044) 
456-93-51). Науковий консультант – Голуб В. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу механіки повзучос-
ті (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). 
Опоненти: Бобир М. І., доктор тех. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор (Механіко-машино-
будівний інститут Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Кучер М. К., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів 
(Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН Укра-
їни); Ігнатович С. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри літальних апаратів (Національний авіаційний уні-
верситет). (18/5)

Білько Марина Володимирівна, доцент кафедри біо-
технології продуктів бродіння і виноробства Національ-
ного університету харчових технологій: «Інноваційні тех-
нології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин» 
(05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння). Спецрада Д 26.058.04 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 287-96-95). Науковий 
консультант – Гержикова В. Г., доктор тех. наук, профе-
сор, головний науковий співробітник відділу хімії і біохі-
мії вина (Національний інститут винограду і вина «Мага-
рач» НААН України). Опоненти: Литовченко О. М., доктор 
тех. наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії зберігання та переробки плодів і ягід (Інсти-
тут садівництва НААН України); Мулюкіна Н. А., доктор 
с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут виногра-
дарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН Укра-
їни); Токар А. Ю., доктор с.-г. наук, професор, профе-
сор кафедри технології зберігання і переробки плодів та 
овочів (Уманський національний університет садівництва 
МОН України). (44/5)

Максим’юк Юрій Всеволодович, доцент кафедри буді-
вельної механіки Київського національного університету 
будівництва і архітектури МОН України: «Метод скінчен-
них елементів у задачах геометрично та фізично неліній-
ного деформування, стійкості і руйнування тіл складної 
структури при термосиловому навантаженні» (05.23.17 – 
будівельна механіка). Спецрада Д 26.056.04 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 

України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
(044) 248-32-65). Науковий консультант – Баженов В. А., 
доктор тех. наук, професор, академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавних премій України в галузях науки і техніки та освіти, 
завідувач кафедри будівельної механіки (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Украї-
ни). Опоненти: Карнаухов В. Г., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
термопружності (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка 
НАН України); Марчук О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри опору матеріалів та машинознавства 
(Національний транспортний університет МОН України); 
Чирков О. Ю., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу чисельних 
і експериментальних методів дослідження конструкційної 
міцності (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка 
НАН України). (85/5)

Бабій Катерина Василівна, старший науковий спів-
робітник відділу геомеханічних основ технологій відкри-
тої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки 
імені М. С. Полякова НАН України: «Геомеханічні основи 
технології передзбагачення руди в глибоких залізоруд-
них кар’єрах» (05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка; 
05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин). 
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 – Четверик М. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу геомеханічних основ технологій відкри-
тої розробки родовищ (Інститут геотехнічної механіки іме-
ні М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Зуєвська Н. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри геобудів-
ництва та гірничих технологій (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Петренко В. Д., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри мостів 
і тунелів (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лаза-
ряна МОН України); Собко Б. Ю., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт (Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
МОН України). (110/5)

Гоголь Мирон Васильович, доцент кафедри будівель-
ного виробництва Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Регулювання напружено-деформованого 
стану комбінованих сталевих конструкцій» (05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 
44.052.02 у Полтавському національному технічному уні-
верситеті імені Юрія Кондратюка МОН України (36011, 
м. Полтава, Першотравневий просп., 24; тел. (05322) 
7-33-27). Науковий консультант – Шимановський О. В., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
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їни, генеральний директор (ТОВ «Український інститут 
сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»). Опо-
ненти: Білик С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри металевих та дерев’яних конструкцій (Київський 
національний університет будівництва і архітектури); Єго-
ров Є. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій (ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архі-
тектури»); Гібаленко О. М., доктор тех. наук, доцент, за-
відувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і 
реконструкції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет»). (115/5)

Дунаєвська Наталія Іванівна, директор Інституту 
вугільних енерготехнологій НАН України: «Науково-тех-
нологічні засади процесів спалювання непроектних палив 
у котлах теплових електростанцій» (05.14.06 – технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада 
Д 26.225.01 в Інституті газу НАН України (03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 39; тел. (044) 456-44-71). Науковий кон-
сультант – Карп І. М., доктор тех. наук, професор, академік 
НАН України, головний науковий співробітник (Інститут 
газу НАН України). Опоненти: Туз В. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри атомних електростанцій та 
інженерної теплофізики (Національний технічний універ-
ситет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»); Дешко В. І., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри теплотехніки та енергозбереження (Інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту Національного 
технічного університету «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського»); Василенко С. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та 
холодильної техніки (Національний університет харчових 
технологій). (146/5)

Корченко Анна Олександрівна, докторант кафедри 
безпеки інформаційних технологій Національного авіа-
ційного університету: «Методи ідентифікації аномальних 
станів для систем виявлення вторгнень» (05.13.21 – сис-
теми захисту інформації). Спецрада Д 26.062.17 у Націо-
нальному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-
76-42). Науковий консультант – Терейковський І. А., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри системного 
програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Грищук Р. В., доктор тех. наук, професор, начальник 
кафедри захисту інформації та кібербезпеки (Житомир-
ський військовий інститут імені С. П. Корольова); Лужець-
кий В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
захисту інформації (Вінницький національний технічний 
університет); Опірський І. Р., доктор тех. наук, доцент, 
доцент кафедри захисту інформації (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). (151/5)

Шаповал Іван Андрійович, заступник директора з 
наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України: 
«Наукові основи створення комплексів генерування елек-
троенергії з функціями компенсації реактивної потужності 
та активної фільтрації на базі машини подвійного живлен-
ня» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). 
Спецрада Д 08.080.07 у Національному технічному уні-
верситеті «Дніпровська політехніка» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. (0562) 
47-24-11). Науковий консультант – Михальський В. М., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу перетворення та стабілізації електро-
магнітних процесів (Інститут електродинаміки НАН Украї-
ни). Опоненти: Чорний О. П., доктор тех. наук, професор, 
директор (Інститут електромеханіки, енергозбереження 
і систем керування Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського МОН України); 
Островерхов М. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної електротехніки (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Щур І. З., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри електро-
привода і комп’ютеризованих електромеханічних систем 
(Інститут енергетики та систем керування Національ-
ного університету «Львівська політехніка» МОН України). 
(161/5)

Васильєв Дмитро Леонідович, старший науковий спів-
робітник відділу еластомірних конструкцій гірничих машин 
Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН 
України: «Розвиток наукових основ визначення параметрів 
розвантаження привибійної частини газоносних вугільних 
пластів» (05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка). Спец-
рада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сім-
феропольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-51). Науковий кон-
сультант – Булат А. Ф., доктор тех. наук, професор, акаде-
мік НАН України, директор (Інститут геотехнічної механіки 
імені М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Садовен-
ко І. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
гідрогеології та інженерної геології (Національний техніч-
ний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); 
Петренко В. Д., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри мостів і тунелів (ДВНЗ «Дніпропетровський на-
ціональний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна» МОН України); Несмаш-
ний Є. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
фізики (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
МОН України). (162/5)

Журавель Ігор Михайлович, доцент кафедри безпеки 
інформаційних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Інформаційна технологія авто-
матизованого аналізу металографічних та фрактогра-
фічних зображень» (05.13.06 – інформаційні техноло-
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гії). 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 кон-
сультант – Максимович В. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»). Опонен-
ти: Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, директор 
ННІ комп’ютерних систем (Одеський національний полі-
технічний університет МОН України); Бісікало О. В., доктор 
тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерних сис-
тем і автоматики (Вінницький національний технічний уні-
верситет МОН України); Рассомахін С. Г., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри безпеки інформаційних систем 
і технологій (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). (252/5)

Філатьєв Михайло Володимирович, доцент кафедри 
будівництва, урбаністики та просторового планування 
ДВНЗ «Східноукраїнський національний університет іме-
ні Володимира Даля» МОН України: «Розвиток наукових 
основ безпечної відробки газоносних вугільних пластів 
при зсовуванні масиву гірських порід» (05.15.02 – під-
земна розробка родовищ корисних копалин; 05.26.01 – 
охорона праці). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотех-
нічної механіки імені М. С. Полякова НАН України (49005, 
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-
51). Науковий консультант – Бондаренко В. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри підземної розробки 
родовищ (Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» МОН України). Опоненти: Костенко В. К., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри природо-
охоронної діяльності (ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» МОН України, м. Покровськ); Лап-
шин О. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
охорони праці та цивільної безпеки (ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України); Мінєєв С. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу керування 
динамічними проявами гірського тиску (Інститут геотех-
нічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). (323/5)

Хлевна Юлія Леонідівна, доцент кафедри техноло-
гій управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Мета-методологія управління 
проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спец-
рада Д 26.001.51 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Тесля Ю. М., доктор тех. наук, професор, 
декан факультету інформаційних технологій (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор кафедри 
управління проектами (Київський національний універси-
тет будівництва і архітектури); Рач В. А., доктор тех. наук, 
професор, директор ННІ інформаційних та комунікацій-

них технологій (Університет економіки та права «КРОК»); 
Хрутьба В. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
екології та безпеки життєдіяльності (Національний тран-
спортний університет). (359/5)

Квартенко Олександр Миколайович, доцент кафедри 
водопостачання, водовідведення та бурової справи На-
ціонального університету водного господарства та приро-
докористування: «Розвиток наукових засад удосконален-
ня технологій очищення багатокомпонентних підземних 
вод» (05.17.21 – технологія водоочищення). Спецрада Д 
26.002.13 у Національному технічному університеті Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
тел. (044) 454-97-34). Наукові консультанти: Саблій Л. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри екобіо-
технології та біоенергетики (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України); Орлов В. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри водопостачання, 
водовідведення та бурової справи (Національний універ-
ситет водного господарства та природокористування). 
Опоненти: Хоружий П. Д., доктор тех. наук, професор, го-
ловний науковий співробітник (Інститут водних проблем і 
меліорації НААН України); Кочетов Г. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри хімії (Київський національ-
ний університет будівництва і архітектури МОН України); 
Шевчук Л. І., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри технології органічних продуктів (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). (365/5)

Махинько Валерій Миколайович, доцент кафедри 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів На-
ціонального університету харчових технологій: «Наукове 
обґрунтування та розроблення технології високобілкових 
хлібних виробів для споживачів з підвищеною потребою у 
макронутрієнтах» (05.18.01 – технологія хлібопекарських 
продуктів, кондитерських виробів та харчових концен-
тратів). Спецрада Д 26.058.06 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ-
33, вул. Володимирська, 68; тел. 289-60-00). Науковий 
консультант – Дробот В. І., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, професор кафедри 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (На-
ціональний університет харчових технологій). Опоненти: 
Лебеденко Т. Є., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри 
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і хар-
чоконцентратів (Одеська національна академія харчових 
технологій МОН України); Євлаш В. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни 
харчування (Харківський державний університет харчуван-
ня та торгівлі МОН України); Кравченко М. Ф., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології і організації 
ресторанного господарства (Київський національний тор-
говельно-економічний університет МОН України). (368/5)
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Фомін Володимир Михайлович, професор кафедри 
теоретичної механіки Одеської державної академії будів-
ництва та архітектури: «Нелінійні динамічні розрахункові 
моделі залізобетонних каркасних будівель і споруд з ура-
хуванням пластичності матеріалів» (05.23.01 – будівельні 
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 41.085.01 в 
Одеській державній академії будівництва та архітектури 
МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. 
(048) 723-69-04). Науковий консультант – Сур’янінов М. Г., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівель-
ної механіки (Одеська державна академія будівництва та 
архітектури). Опоненти: Ватуля Г. Л., доктор тех. наук, про-
фесор, проректор з наукової роботи, професор кафедри 
будівельної механіки та гідравліки (Український держав-
ний університет залізничного транспорту); Горик О. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри загально-
технічних дисциплін (Полтавська державна аграрна акаде-
мія); Гришин А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної механіки (Одеський 
національний морський університет). (371/5)

Гасанов Магомедємін Ісамагомедович, проректор з 
науково-педагогічної роботи Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України: «Основи процесу відновлення точності та якос-
ті крупногабаритних зубчатих передач із застосуванням 
методів імітаційного моделювання» (05.03.01 – процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 
12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній акаде-
мії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 
72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий консультант – Клоч-
ко О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технології машинобудування та металорізальних верстатів 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України). Опоненти: Луців І. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри констру-
ювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя 
МОН України); Кальченко В. В., доктор тех. наук, профе-
сор, проректор з науково-педагогічної роботи (Чернігів-
ський національний технологічний університет МОН Украї-
ни); Васильченко Я. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інстру-
ментів та технологій (Донбаська державна машинобудівна 
академія МОН України). (407/5)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Воротинцева Людмила Іванівна, старший науковий 

співробітник лабораторії родючості зрошуваних і солонце-
вих ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського»: «Наукові основи сталого управління 
ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення» 
(06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика). Спецрада Д 
64.354.01 у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського» НААН України (61024, м. Харків, вул. 

Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий консуль-
тант – Балюк С. А., доктор с.-г. наук, професор, академік 
НААН України, директор (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О. Н. Соколовського»). Опоненти: Дегтя-
рьов В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
ґрунтознавства (Харківський національний аграрний уні-
верситет імені В. В. Докучаєва); Балаєв А. Д., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та охо-
рони ґрунтів імені професора М. К. Шикули (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Демиденко О. В., доктор с.-г. наук, заступник директора з 
наукової роботи (Черкаська державна сільськогосподар-
ська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН 
України»). (363/5)

Миронюк Віктор Валентинович, докторант Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування 
України: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 
інвентаризації лісів рівнинної частини України за даними 
супутникової зйомки» (06.03.02 – лісовпорядкування та 
лісова таксація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування Укра-
їни МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Лаки-
да П. І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, директор ННІ лісового і садово-паркового 
господарства (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Ткач В. П., доктор 
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
директор (Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісо-
вого господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висо-
цького); Миклуш С. І., доктор с.-г. наук, професор, дирек-
тор ННІ лісового і садово-паркового господарства (ДВНЗ 
«Національний лісотехнічний університет України»); Шпа-
рик Ю. С., доктор с.-г. наук, старший науковий співробіт-
ник, професор кафедри лісознавства (ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефани-
ка»). (432/5)

Бородай Віра Віталіївна, доцент кафедри екобіотех-
нології та біорізноманіття Національного університету 
біоресурсів і природокористування України: «Наукові 
основи регуляції фітопатогенного фону в агроценозах 
картоплі» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в 
Інституті агроекології і природокористування НААН Укра-
їни (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-
23-38). Науковий консультант – Парфенюк А. І., доктор 
біол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
лабораторії реабілітації ґрунтів і органічного виробництва 
(Інститут агроекології і природокористування НААН Украї-
ни). Опоненти: Волкогон В. В., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач відділу сіль-
ськогосподарської мікробіології (Інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН України); Борзих О. І., доктор с.-г. наук, старший 
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науковий співробітник, член-кореспондент НААН України, 
директор (Інститут захисту рослин НААН України); Писа-
ренко П. В., доктор с.-г. наук, професор, перший прорек-
тор (Полтавська державна аграрна академія). (459/5)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Кротова Олександра Олександрівна, старший науко-

вий співробітник відділу археології кам’яного віку Інститу-
ту археології НАН України: «Верхньопалеолітичні мисливці 
степів Північного Надчорномор’я» (07.00.04 – археологія). 
Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України 
(04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-27-
75). Науковий консультант – Залізняк Л. Л., доктор істор. 
наук, професор, завідувач відділу археології кам’яного 
віку (Інститут археології НАН України). Опоненти: Сминти-
на О. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 
археології та етнології України (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Полтович-Бобак Мар-
та, доктор габілітований, професор (Інститут архео-
логії Жешувського університету, Республіка Польща); 
Комар М. С., доктор геол. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу палеонтології (Національний 
науково-природничий музей НАН України). (36/5)

Апостол Михайло Володимирович, провідний науко-
вий співробітник сектору наукознавства Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України: 
«Теоретико-методологічні та інституціональні основи роз-
ведення сільськогосподарських тварин в Україні другої 
половини 60-х років XX – початку XXI ст.: наукове середо- 
вище академіка М. В. Зубця» (07.00.07 – історія науки й 
техніки). Спецрада Д 26.373.01 у Національній науковій 
сільськогосподарській бібліотеці НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-21-45). 
Науковий консультант – Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, 
професор, академік НААН України, директор (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). 
Опоненти: Коцур Н. І., доктор істор. наук, професор, за-
відувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеоло-
гії (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди» МОН Укра-
їни); Литвинко А. С., доктор істор. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
історії та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії науки імені 
Г. М. Доброва НАН України»); Пилипчук О. Я., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності (Державний університет інфраструктури 
та технологій МОН України). (38/5)

Прищепа Богдан Анатолійович, доцент кафедри історії 
України Рівненського державного гуманітарного універ-
ситету: «Погориння у середньовіччі: населення, системи 
заселення, урбанізаційні процеси» (07.00.04 – археологія). 
Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України 

(04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-
27-75). Науковий консультант – Моця О. П., доктор істор. 
наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
давньоруської та середньовічної археології (Інститут архе-
ології НАН України). Опоненти: Возний І. П., доктор істор. 
наук, професор, заступник декана філософсько-теологіч-
ного факультету (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Войтович Л. В., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків 
і візантиністики (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Михайлина Л. П., доктор істор. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник НДВ археології 
та історії (Національний Києво-Печерський історико-куль-
турний заповідник). (41/5)

Мальшина Катерина Володимирівна, молодший нау-
ковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії 
України Інституту української археографії та джерелоз-
навства імені М. С. Грушевського НАН України: «Про-
цес відновлення словенського державотворення 1918 – 
1941 рр.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 
26.228.01 в Інституті української археографії та джере-
лознавства імені М. С. Грушевського НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-
63). Науковий консультант – Мицик Ю. А., доктор істор. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
актової археографії (Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). 
Опоненти: Віднянський С. В., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач відділу історії міжнародних відносин 
і зовнішньої політики України (Інститут історії України 
НАН України); Яровий В. І., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри історії Центральної та Східної Європи 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Троян С. С., доктор істор. наук, професор кафе-
дри міжнародних відносин, інформації та регіональних 
студій (ННІ міжнародних відносин Національного авіа-
ційного університету). (429/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Панченко Наталія Георгіївна, доцент кафедри вищої 

математики Українського державного університету 
залізничного транспорту: «Теоретико-методологічні 
основи формування системи соціальної відповідальнос-
ті на залізничному транспорті» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
64.820.05 в Українському державному університеті заліз-
ничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, май-
дан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий кон-
сультант – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та управління виробничим 
і комерційним бізнесом (Український державний універ-
ситет залізничного транспорту МОН України). Опонен-
ти: Мних О. Б., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри маркетингу і логістики (Національний універси-
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тет «Львівська політехніка» МОН України); Третяк В. П., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
та менеджменту (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України); Яновська В. П., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки, марке-
тингу та бізнес-адміністрування (Державний університет 
інфраструктури та технологій МОН України). (147/5)

Галаченко Олександр Олександрович, головний 
лікар ДП «Клінічний санаторій «Хмільник»: «Регіональна 
політика розвитку сфери санаторно-курортних послуг» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіо-
нальних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-
71-68). Науковий консультант – Васильчак С. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та 
економічної безпеки (Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Буркин-
ський Б. В., доктор екон. наук, професор, академік НАН 
України, директор (Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України); Мальська М. П., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри туризму 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України); Пітюлич М. М., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри фінансів і банківської справи (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН Украї-
ни). (194/5)

Березіна Світлана Борисівна, доцент кафедри стра-
хування, банківської справи та ризик-менеджменту Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації» 
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна еконо-
міка і політика). Спецрада Д 26.247.01 в Інституті демо-
графії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 
(044) 486-62-37). Науковий консультант – Лібанова Е. М., 
доктор екон. наук, професор, академік НАН України, 
директор (Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України). Опоненти: Колот А. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри управ-
ління персоналом та економіки праці, проректор з науко-
во-педагогічної роботи (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України); Міщук Г. Ю., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри трудових ресурсів та підприємництва (На-
ціональний університет водного господарства та природо-
користування МОН України); Романюк М. Д., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту та мар-
кетингу (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника МОН України). (203/5)

Полчанов Андрій Юрійович, доцент кафедри фінан-
сів і кредиту Житомирського державного технологічного 

університету МОН України: «Розвиток фінансового потен-
ціалу держави в умовах постконфліктного відновлення» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 
у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-
31-80). Науковий консультант – Виговська Н. Г., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і креди-
ту (Житомирський державний технологічний університет 
МОН України). Опоненти: Грабчук О. М., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри фінансів (Дніпровський націо-
нальний університет імені Олеся Гончара МОН України); 
Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри економіки та фінансів (ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» МОН України); Трусо-
ва Н. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування (Таврійський 
державний агротехнологічний університет МОН України). 
(237/5)

Отливанська Галина Артурівна, доцент кафедри еконо-
міки підприємства та корпоративного управління Одеської 
національної академії зв’язку імені О. С. Попова: «Еконо-
міка та управління інвестиційною діяльністю телекомуні-
каційного підприємства: 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 – Орлов В. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки підприємства та корпоративного управління (Одеська 
національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН Укра-
їни). Опоненти: Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, 
декан факультету економіки та управління (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки 
МОН України); Хрущ Н. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування (Хмельницький національний університет МОН 
України); Шарко М. В., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки, підприємництва та економічної 
безпеки (Херсонський національний технічний університет 
МОН України). (251/5)

Віленчук Олександр Миколайович, доцент кафедри 
фінансів і кредиту Житомирського національного агро-
екологічного університету МОН України: «Організаційно-
економічні засади формування та функціонування ринку 
аграрного страхування» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 14.083.02 у 
Житомирському національноу агроекологічному універ-
ситеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 
7; тел. (0412) 37-49-31). Науковий консультант – Зінов-
чук В. В., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри маркетингу 
(Житомирський національний агроекологічний універси-
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тет МОН України). Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. 
наук, професор, академік НААН України, головний нау-
ковий співробітник відділу підприємництва, кооперації 
та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Борисова В. А., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри фінансів (Сумський 
національний аграрний університет МОН України); Стель-
мащук А. М., доктор екон. наук, професор, головний нау-
ковий співробітник НДЧ (Подільський державний аграрно-
технічний університет МОН України). (347/5)

Пасічний Микола Дмитрович, докторант кафедри 
фінансів Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету: «Бюджетно-податкова та монетар-
на політика економічного розвитку» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському 
національному торговельно-економічнмоу університе-
ті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 
544-29-31). Науковий консультант – Чугунов І. Я., доктор 
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, завідувач кафедри фінансів (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). Опонен-
ти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 
(Університет митної справи та фінансів); Нікіфоров П. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
і кредиту (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича); Сідельникова Л. П., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування (Херсонський національний технічний універ-
ситет). (349/5)

Загірняк Денис Михайлович, доцент кафедри обліку і 
фінансів Кременчуцького національного університету іме-
ні Михайла Остроградського МОН України: «Прагматизм 
фінансово-економічного розвитку вищої освіти: теорія, 
методологія, практика» (08.00.07 – демографія, економі-
ка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02 у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; 
тел. (057) 702-18-35). Науковий консультант – Кратт О. А., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри марке-
тингу (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського МОН України). Опоненти: Анто-
нюк В. П., доктор екон. наук, професор, головний науко-
вий співробітник відділу економічних проблем соціальної 
політики (Інститут економіки промисловості НАН України); 
Семів Л. К., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 
(Львівський навчально-науковий інститут «ДВНЗ «Універ-
ситет банківської справи» МОН України); Коваленко Ю. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінан-
сових ринків (Університет державної фіскальної служби 
України ДФС України). (353/5)

Гусаріна Наталія Вікторівна, доцент кафедри економі-
ки, підприємництва та економічної безпеки Херсонсько-
го національного технічного університету: «Інноваційне 
забезпечення економічного розвитку підприємств в умо-
вах динамічних змін зовнішнього середовища» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсон-
ському національному технічному університеті МОН Укра-
їни (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 
32-69-09). Науковий консультант – Шарко М. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економіки, під-
приємництва та економічної безпеки (Херсонський націо-
нальний технічний університет МОН України). Опоненти: 
Філіппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор 
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України); Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан 
економічного факультету (Запорізький національний уні-
верситет МОН України); Гончар О. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри маркетингу і торговельного 
підприємництва (Хмельницький національний університет 
МОН України). (354/5)

Григорак Марія Юріївна, завідувач кафедри логісти-
ки Національного авіаційного університету МОН України: 
«Управління розвитком ринку логістичних послуг в умо-
вах економіки знань» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 11.151.01 
в Інституті економіки промисловості НАН України (03057, 
м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Нау-
ковий консультант – Ареф’єва О. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки повітряного 
транспорту (Національний авіаційний університет МОН 
України). Опоненти: Крикавський Є. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Прохорова В. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та організації діяльності 
суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педа-
гогічна академія МОН України); Липинська О. А., доктор 
екон. наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри адміністративного менеджменту та проблем 
ринку (Одеський національний політехнічний університет 
МОН України). (376/5)

Артюх Оксана Валентинівна, доцент кафедри бух-
галтерського обліку та аудиту Одеського національного 
економічного університету: «Податковий аудит у системі 
фінансового контролю: теорія, методологія та організа-
ція» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03 
в Одеському національному економічному університеті 
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; 
тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант – Лохано-
ва Н. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
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бухгалтерського обліку та аудиту (Одеський національ-
ний економічний університет). Опоненти: Шалімова Н. С., 
доктор екон. наук, професор, декан факультету обліку 
та фінансів (Центральноукраїнський національний тех-
нічний університет); Назарова К. О., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та ауди-
ту (Київський національний торговельно-економічний 
університет); Петренко Н. І., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри обліку і аудиту (Відокремлений 
підрозділ Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України «Бережанський агротехнічний 
інститут»). (393/5)

Таран-Лала Олена Миколаївна, доцент кафедри 
менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі»: «Розвиток споживчої коопера-
ції в економіці України: теорія, методологія та практика» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській державній 
аграрній академії МОН України (36003, м. Полтава, вул. 
Сковороди, 1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий консуль-
тант – Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри менеджменту (Полтавська державна аграрна 
академія МОН України). Опоненти: Апопій В. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри підприємни-
цтва, торгівлі та логістики (Львівський торговельно-еко-
номічний університет Укоопспілки); Мармуль Л. О., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економіки 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» МОН України); 
Руснак А. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри економіки (Херсонська філія Національного універ-
ситету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України). (449/5)

Танащук Катерина Олександрівна, провідний науковий 
співробітник НДЧ Одеського національного політехнічного 
університету: «Теоретико-методологічні засади державно-
го регулювання тарифоутворення в сфері телекомуніка-
цій» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському на-
ціональному політехнічному університеті МОН України 
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-
84-31). Науковий консультант – Філиппова С. В., доктор 
екон. наук, професор, директор Інституту бізнесу, еконо-
міки та інформаційних технологій (Одеський національ-
ний політехнічний університет МОН України). Опоненти: 
Коваль В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри прикладної економіки (Одеський торговельно-еконо-
мічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України); Сафонов Ю. М., 
доктор екон. наук, професор, заступник директора (ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України); 
Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор, директор 
(Причорноморський НДІ економіки та інновацій). (521/5)

Чукурна Олена Павлівна, доцент кафедри маркетин-
гу Одеського національного політехнічного університету: 
«Маркетингове ціноутворення машинобудівних підпри-
ємств в умовах глобалізації» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національному 
політехнічному університеті МОН України (65044, м. Оде-
са, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий 
консультант – Окландер М. А., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри маркетингу (Одеський національ-
ний політехнічний університет МОН України). Опоненти: 
Іванов Ю. Б., доктор екон. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи (НДЦ індустріальних проб-
лем розвитку НАН України); Смерічевський С. Ф., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (На-
ціональний авіаційний університет МОН України); Шафа-
люк О. К., доктор екон. наук, професор, декан факультету 
маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (522/5)

Гацько Анатолій Федорович, доцент кафедри органі-
зації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 
національного технічного університету сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка: «Інноваційно-інвестиційні 
стратегії розвитку потенціалу конкурентоспроможності 
аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у 
Харківському національному технічному університеті сіль-
ського господарства імені Петра Василенка МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Данько Ю. І., доктор екон. 
наук, професор, проректор з наукової роботи (Сумський 
національний аграрний університет); Лагодієнко В. В., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, 
підприємництва і торгівлі (Одеська національна академія 
харчових технологій). (525/5)

Дробязко Світлана Ігорівна, професор кафедри 
фінансів та обліку Відкритого міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна»: «Методологія управління 
економічною безпекою підприємств страхового сектору» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у 
Харківському державному університеті харчування та тор-
гівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; 
тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант – Чорна М. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки підприємств харчування та торгівлі імені І. Г. Береж-
ного (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі). Опоненти: Плаксієнко В. Я., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
(Полтавська державна аграрна академія); Полозова Т. В., 
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доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної 
кібернетики та управління економічною безпекою (Харків-
ський національний університет радіоелектроніки); Віні-
ченко О. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри економіки промисловості та організації виробництва 
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний уні-
верситет»). (527/5)

Дорофєєв Олександр Вікторович, професор кафе-
дри менеджменту Полтавської державної аграрної ака-
демії: «Управління економічним розвитком суб’єктів 
аграрного виробництва: теорія, методологія, практика» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 
у Харківському національному технічному університе-
ті сільського господарства імені Петра Василенка МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 
700-38-88). Опоненти: Данько Ю. І., доктор екон. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Сумський націо-
нальний аграрний університет); Вдовенко Н. М., доктор 
екон. наук, професор, заслужений працівник сільсько-
го господарства України, завідувач кафедри глобальної 
економіки (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Ніценко В. С., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського облі-
ку, аналізу та аудиту (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). (530/5)

Кудлаєнко Сергій Володимирович, народний депутат 
України, Верховна Рада України: «Формування механізмів 
реалізації соціальної політики за умов розвитку євроін-
теграційних процесів» (08.00.07 – демографія, еконо-
міка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 
70.052.01 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант – Чор-
на Л. О., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри міжнародних економічних відносин (Хмельницький 
національний університет МОН України). Опоненти: Анто-
нюк В. П., доктор екон. наук, професор, головний науко-
вий співробітник відділу економічних проблем соціальної 
політики (Інститут економіки промисловості НАН України); 
Романюк М. Д., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та маркетингу (ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника» 
МОН України); Шаульська Л. В., доктор екон. наук, про-
фесор, декан економічного факультету (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України, 
м. Вінниця). (532/5)

Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри 
економіки та митної справи Національного університету 
«Запорізька політехніка» МОН України: «Розвиток інте-
лектуальних активів людського потенціалу в національ-
ній інноваційній системі» (08.00.07 – демографія, еко-

номіка праці, соціальна економіка і політика). 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 консуль-
тант – Шаульська Л. В., доктор екон. наук, професор, 
декан економічного факультету (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). 
Опоненти: Брич В. Я., доктор екон. наук, професор, дирек-
тор (ННІ інноваційних освітніх технологій Тернопільського 
національного економічного університету МОН України); 
Грішнова О. А., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємства (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Костишина Т. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри управління персоналом, економіки праці та еко-
номічної теорії (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі»). (461/5)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Царенок Андрій Вікторович, доцент кафедри філо-

софії та культурології Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України: 
«Естетичні виміри візантійського аскетизму» (09.00.08 – 
естетика). Спецрада Д 26.161.01 в Інституті філософії 
імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-06-05). Опоненти: Шуль-
га Р. П., доктор філософ. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу соціології 
культури та масових комунікацій (Інститут соціології НАН 
України); Бондаревська І. А., доктор філософ. наук, про-
фесор, професор кафедри філософії та релігієзнавства 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія» МОН України); Юхимик Ю. В., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри культурології та філософ-
ської антропології (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова МОН України). (20/5)

Ворніков Віктор Іванович, доцент кафедри філософії 
та історії України Одеської національної академії зв’язку 
імені О. С. Понова: «Конвенціональність у просторі сус-
пільства, що самоорганізується» (09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії). Спецрада Д 41.053.02 у 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-
09-52). Науковий консультант – Борінштейн Є. Р., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії, 
соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Ільїн В. В., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Єршова-
Бабенко І. В., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дис-
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циплін (Міжнародний гуманітарний університет); Склов-
ський І. З., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної спра-
ви (Кіровоградський національний технічний університет). 
(47/5)

Аксьонова Віра Ігорівна, доцент кафедри соціаль-
но-гуманітарних наук та професійної педагогіки Льотної 
академії Національного авіаційного університету: «Соці-
ально-філософський сенс гуманістичних обріїв євро-
пейського простору: український контекст» (09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 
41.053.02 у ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН Укра-
їни (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 
тел. (0482) 732-09-52). Науковий консультант – Борін-
штейн Є. Р., доктор філософ. наук, професор, завідувач 
кафедри філософії, соціології та менеджменту соціо-
культурної діяльності (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го»). Опоненти: Плавич В. П., доктор філософ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін 
та міжнародного права (Одеський національний універ-
ситет імені І. І. Мечникова); Бліхар В. С., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії та полі-
тології (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Кримець Л. В., доктор філософ. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
НДЛ соціально-гуманітарних проблем кафедри суспіль-
них наук (Національний університет оборони України іме-
ні Івана Черняховського). (79/5)

Слюсар Вадим Миколайович, доцент кафедри філосо-
фії Житомирського державного університету імені Івана 
Франка: «Насилля як субстанційна характеристика соці-
альних трансформацій» (09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії). Спецрада Д 26.456.01 в Інституті вищої 
освіти НАПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; тел. 
(044) 286-68-04). Науковий консультант – Саух П. Ю., док-
тор філософ. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН 
України. Опоненти: Остроухов В. В., доктор філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри філософії (Національна 
академія служби безпеки України); Полисаєв О. П., доктор 
філософ. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди); Рябченко В. І., 
доктор філософ. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку 
(Інститут вищої освіти НАПН України). (193/5)

Рубський Вячеслав Максимович, старший викладач 
кафедри «Практична психологія» Одеського національ-
ного морського університету: «Світогляд як модель реаль-
ності: богословський і релігієзнавчо-філософський ана-

ліз» (09.00.14 – богослов’я; 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 – Остащук І. Б., доктор філософ. наук, про-
фесор, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Голубович І. В., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри філософії та основ гумані-
тарного знання (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова); Філоненко О. С., доктор філософ. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії культури і філософії науки 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Гаврилюк Т. В., доктор філософ. наук, доцент, завіду-
вач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисци-
плін (Національна академія статистику, обліку та аудиту). 
(384/5)

Христокін Геннадій Володимирович, доцент кафе-
дри філософії та політології Національного університе-
ту державної фіскальної служби України: «Методологія 
православної теології у її парадигмальних трансформа-
ціях» (09.00.14 – богослов’я; 09.00.11 – релігієзнавство). 
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
консультант – Чорноморець Ю. П., доктор філософ. 
наук, професор, професор кафедри богослов’я та релі-
гієзнавства (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова). Опоненти: Васильєва І. В., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та соціології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця); Саух П. Ю., доктор філософ. наук, про-
фесор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН 
України; Панчук І. І., доктор філософ. наук, доцент, про-
фесор кафедри філософії (Рівненський державний гума-
нітарний університет). (552/5)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Коць Тетяна Анатоліївна, старший науковий співробіт-

ник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 
Інституту української мови НАН України: «Публіцистичний 
стиль в українській літературній мові кінця XIX – початку 
XXI ст.: нормативно-аксіологічний аспект» (10.02.01 – 
українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті україн-
ської мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 
4; тел. (044) 279-18-85). Опоненти: Навальна М. І., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри документоз-
навства (Переяслав-Хмельницький державний університет 
імені Григорія Сковороди); Шумарова Н. П., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри мови та стилістики 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Мамич М. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри прикладної лінгвістики (Національний універси-
тет «Одеська юридична академія»). (155/5)
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Чистяк Дмитро Олександрович, доцент кафедри 
романської філології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Вербалізація концепто-
системи міфопоетичної космології в українській та бель-
гійській символістській поезії» (10.02.01 – українська 
мова; 10.02.05 – романські мови). Спецрада Д 26.001.19 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Мосен-
кіс Ю. Л., доктор філол. наук, професор кафедри укра-
їнської мови та прикладної лінгвістики (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Сологуб Н. М., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри мов (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського); Корольова А. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри загального мовознавства і 
германістики (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова); Савчук Р. І., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри іспанської та французької 
філології (Київський національний лінгвістичний універ-
ситет). (173/5)

Мочернюк Наталія Дмитрівна, директор Центру дослі-
джень «Покутської трійці» ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника»: «Укра-
їнська література 20 – 30-х років XX століття у взаємодії 
з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс» 
(10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство). Спецрада Д 26.001.15 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Хороб С. І., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української літе-
ратури (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Генералюк Л. С., 
доктор філол. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник сектору слов’янських літе-
ратур (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН Украї-
ни); Турган О. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри культурології та українознавства (Запорізький 
державний медичний університет); Харлан О. Д., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
та зарубіжної літератури і порівняльного літературознав-
ства (Бердянський державний педагогічний університет). 
(227/5)

Калько Валентина Володимирівна, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького: «Українські паремії: семантика, синтак-
тика, прагматика» (10.02.01 – українська мова). Спецра-
да Д 41.051.02 в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Фран-
цузький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий консуль-
тант – Селіванова О. О., доктор філол. наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та практики перекладу (Чер-
каський національний університет імені Богдана Хмель-
ницького МОН України). Опоненти: Городенська К. Г., 
доктор філол. наук, професор, завідувач відділу грама-
тики та наукової термінології (Інститут української мови 
НАН України); Краснобаєва-Чорна Ж. В., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри загального та при-
кладного мовознавства і слов’янської філології (Доне-
цький національний університет імені Василя Стуса МОН 
України, м. Вінниця); Олексенко В. П., доктор філол. 
наук, професор, декан факультету філології та журналіс-
тики (Херсонський державний університет МОН України). 
(472/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Цірат Ганна Віталіївна, доцент кафедри приватно-пра-

вових дисциплін ПВНЗ «Університет сучасних знань»: «Уні-
фікація норм міжнародного приватного повітряного пра-
ва: сучасний стан та тенденції» (12.00.03 – цивільне право 
та 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. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Довгерт А. С., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри міжнародного 
приватного права Інституту міжнародних відносин (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заступник директора 
(Національний офіс інтелектуальної власності); Климен-
ко О. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу 
проблем розвитку національного законодавства (Інститут 
законодавства Верховної Ради України); Орел Л. В., доктор 
юрид. наук, завідувач кафедри публічного та приватного 
права (Київський університет імені Бориса Грінченка). 
(116/5)

Аракелян Мінас Рамзесович, проректор з навчальної 
роботи Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Концептуальні засади правозахисної діяль-
ності адвокатури» (12.00.01 – теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада 
Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті 
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-
38-28). Науковий консультант – Дудченко В. В., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, про-
фесор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
Опоненти: Святоцький О. Д., доктор юрид. наук, профе-
сор, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений 
юрист України, головний редактор (Юридичний журнал 
«Право України»); Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, перший проректор 
(Національна академія внутрішніх справ); Зозуля Є. В., 
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доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загаль-
ноправових дисциплін (Донецький юридичний інститут 
МВС України, м. Кривий Ріг). (136/5)

Скороход Ігор Володимирович, перший заступник 
начальника ГУ ДФС у м. Києві: «Адміністративно-правове 
регулювання податкової діяльності в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом» (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
консультант – Курко М. Н., доктор юрид. наук, професор, 
ректор (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»). Опоненти: Бараш Є. Ю., доктор юрид. наук, 
професор, начальник (Інститут кримінально-виконавчої 
служби); Ковальська В. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри конституційного та адміністративного 
права (Державний університет інфраструктури та техноло-
гій); Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри адміністративного 
права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (213/5)

Хатнюк Наталія Сергіївна, доцент кафедри публічного 
та приватного права Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка: 
«Система податкових правовідносин: теорія та практика 
правового регулювання в Україні» (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» (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий консультант – 
Литвиненко В. І., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, завідувач кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства ННІ права імені 
князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональ-
на академія управління персоналом»). Опоненти: Грицен-
ко В. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
галузевого права (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); 
Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, доцент, проректор (На-
ціональна академія прокуратури України); Тімашов В. О., 
доктор юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, 
фінансового та інформаційного права (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). (214/5)

Горох Олексій Петрович, доцент кафедри кримінально-
го та кримінального процесуального права Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»: «Звільнення 
від покарання та його відбування за кримінальним правом 
України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02 
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-80-46). Науковий консультант – Музика А. А., доктор 

юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, член-кореспондент НАПрН України, провідний 
науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень 
та проблем запобігання злочинності (Державний науково-
дослідний інститут МВС України). Опоненти: Баулін Ю. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нального права № 1 (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого); Грищук В. К., доктор юрид. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
організації наукової роботи (Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ); Стрельцов Є. Л., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 
(Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). (231/5)

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна, доцент 
кафедри кримінального права Навчально-наукового 
юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника»: «Криміналь-
но-виконавча політика України» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьох-
святительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий консуль-
тант – Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінального права та кримінології, завідувач 
кафедри кримінального права (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Степанюк А. Х., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінології та кримінально-виконав-
чого права (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого); Колб О. Г., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри кримінального права і процесу 
(Інститут права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»); Яковець І. С., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, перший заступник дирек-
тора (ДУ «Центр пробації»). (234/5)

Панова Оксана Олександрівна, доцент кафедри адміні-
стративної діяльності поліції факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ: «Забезпе-
чення публічної безпеки в Україні: адміністративно-пра-
вовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; 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 – Безпалова О. І., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України, завідувач кафедри адміністративної 
діяльності поліції факультету № 3 (Харківський національ-
ний університет внутрішніх справ). Опоненти: Бараш Є. Ю., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, начальник Інституту кримінально-вико-
навчої служби; Гаруст Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри адміністративного, господарського 
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права та фінансово-економічної безпеки ННІ права (Сум-
ський державний університет); Юнін О. С., доктор юрид. 
наук, професор, директор ННІ заочного навчання та під-
вищення кваліфікації (Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ). (259/5)

Мандичев Денис Володимирович, суддя господарсько-
го суду м. Києва: «Адміністративно-правове забезпечення 
діяльності господарських судів в Україні» (12.00.07 – адмі-
ністративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 55.051.07 у Сумському державному 
університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римсько-
го-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий кон-
сультант – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Лук’янець Д. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри державно-правових дисциплін (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Кобзєва Т. А., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри адміністративного, господарського права та фінансо-
во-економічної безпеки ННІ права (Сумський державний 
університет); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, 
начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Націо-
нальна академія внутрішніх справ). (260/5)

Сукманова Олена Валеріївна, перший заступник Міні-
стра юстиції України: «Публічне адміністрування охорони 
права власності в Україні» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 55.051.07 у Сумському державному універ-
ситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий консуль-
тант – Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, перший заступник директора 
(Інститут права та післядипломної освіти Міністерства 
юстиції України). Опоненти: Галунько В. В., доктор юрид. 
наук, професор, директор (Науково-дослідний інститут 
публічного права); Безпалова О. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри адміністративної діяльності поліції факультету 
№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Рядінська В. О., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач лабораторії проблем правового та організаційного 
забезпечення діяльності Міністерства (Державний науко-
во-дослідний інститут МВС України). (360/5)

Калатур Максим Васильович, старший інспектор з 
особливих доручень департаменту превентивної діяльнос-
ті Національної поліції України: «Адміністративно-правові 
засади організації та функціонування слідчих підрозділів 
правоохоронних органів» (12.00.07 – адміністративне пра-
во і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада 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 – Сербин Р. А., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
проректор (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
ненти: Шаповал Р. В., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри адміністративного права та адміністра-
тивної діяльності (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Галунько В. М., доктор юрид. 
наук, доцент, заступник декана Херсонського факультету 
(Одеський державний університет внутрішніх справ); Коб-
зар О. Ф., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. начальни-
ка кафедри забезпечення державної безпеки Київського 
факультету (Національна академія Національної гвардії 
України). (475/5)

Мацелюх Іванна Андріївна, докторант кафедри історії 
права та держави Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка: «Генезис інституту юридичної 
відповідальності у сфері регулювання державно-церков-
них відносин в Україні (IX – XVII ст.)» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Захарченко П. П., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри історії 
права та держави (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бойко І. Й., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії дер-
жави, права та політико-правових учень (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка); Пархомен-
ко Н. М., доктор юрид. наук, професор, вчений секретар 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України); Губань Р. В., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри правознавства та галузевих юридичних 
дисциплін (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (502/5)

Софінська Ірина Дмитрівна, доцент кафедри конститу-
ційного та міжнародного права ННІ права та психології На-
ціонального університету «Львівська політехніка»: «Філо-
софсько-правова доктрина громадянства» (12.00.12 – 
філософія права). Спецрада Д 35.052.19 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науко-
вий консультант – Токарська А. С., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії та філософії права ННІ 
права та психології (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Оніщенко Н. М., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, за-
відувач відділу теорії держави і права (Інститут держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України); Максимов С. І., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри філософії (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
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Вовк В. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри теорії та історії держави і права (Хмельницький уні-
верситет управління та права). (516/5)

Дорофеєва Лілія Максимівна, кандидат юрид. наук, 
начальник юридичного відділу Закарпатської митниці 
ДФС, доцент кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет»: «Адміністративно-правове регулювання 
організації та діяльності митних органів в контексті евроін-
теграційного вибору України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консуль-
тант – Андрійко О. Ф., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем 
державного управління та адміністративного права (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, проректор з наукової роботи (Університет митної 
справи та фінансів); Рябченко О. П., доктор юрид. наук, 
професор, начальник кафедри адміністративного права 
і процесу та митної безпеки (Університет державної фіс-
кальної служби України); Прокопенко В. В., доктор юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри морського та митного пра-
ва (Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). (539/5)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Боровик Людмила Володимирівна, доцент кафедри 

загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького: «Теоретичні і методичні заса-
ди формування психолого-педагогічної компетентності 
майбутніх офіцерів-прикордонників» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у 
Хмельницькому національному університеті МОН України 
(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 
72-87-04). Науковий консультант – Торічний О. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
соціально-економічних дисциплін (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). Опоненти: Тогочинський О. М., доктор 
пед. наук, доцент, ректор (Академія державної пенітенці-
арної служби); Литвин А. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології та педагогіки 
(Львівський державний університет безпеки життєдіяль-
ності); Яворська Г. Х., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри загальногуманітарних дисциплін (Міжна-
родний гуманітарний університет). (91/5)

Іконнікова Марина Валеріївна, доцент кафедри інозем-
них мов Хмельницького національного університету: «Тео-
рія і практика професійної підготовки філологів в універси-

тетах США» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному 
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий консуль-
тант – Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри практики іноземної мови та методики викладання 
(Хмельницький національний університет). Опоненти: Мат-
вієнко О. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, проректор з наукової роботи (Київський на-
ціональний лінгвістичний університет); Мукан Н. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Огі-
єнко О. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка). (92/5)

Кондур Оксана Созонтівна, доцент кафедри фахових 
методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»: 
«Система професійної підготовки майбутніх фахівців із 
якості у закладах вищої освіти» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Опоненти: Саєнко Т. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри екології (Національний 
авіаційний університет); Шапран О. І., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди»); Яшник С. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри психології (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
(102/5)

Солтик Олександр Олександрович, завідувач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельниць-
кого національного університету: «Теоретичні і методичні 
засади формування професійної надійності майбутніх 
учителів фізичної культури» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельниць-
кому національному університеті МОН України (29016, 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-
04). Науковий консультант – Бідюк Н. М., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та 
методики викладання (Хмельницький національний уні-
верситет). Опоненти: Носко М. О., доктор пед. наук, про-
фесор, дійсний член НАПН України, ректор (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка); Костюкевич В. М., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики 
спорту (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського); Мединський С. В., доктор 
пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психо-
логії (Львівський державний університет фізичної культу-
ри імені Івана Боберського). (112/5)
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Груба Таміла Леонідівна, кандидат пед. наук, доцент, 
декан історико-філологічного факультету, доцент 
кафедри української мови та літератури Міжнародно-
го економіко-гуманітарного університету імені Степана 
Дем’янчука: «Методика формування мовної особистості 
старшокласника на уроках української мови (профільний 
рівень)» (13.00.02 – теорія та методика навчання – укра-
їнська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському універ-
ситеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Буль-
варно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник – Мацько Л. І., доктор філол. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри стилістики 
української мови (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Голуб Н. Б., доктор 
пед. наук, професор, завідувач відділу навчання україн-
ської мови та літератури (Інститут педагогіки НАПН Укра-
їни); Мамчур Л. І., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри практичного мовознавства (Уманський держав-
ний педагогічний університет імені Павла Тичини); Нікіті-
на А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
української мови (ДЗ «Луганський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (164/5)

Ситняківська Світлана Михайлівна, докторант кафе-
дри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка: «Теорія і методика підготовки фахівців 
соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да 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 кон-
сультант – Сейко Н. А., доктор пед. наук, професор, про-
ректор з наукової і міжнародної роботи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри соціаль-
ної педагогіки (ДЗ «Луганський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ); Васяно-
вич Г. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
гуманітарних дисциплін та соціальної роботи (Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності); Лобо-
да С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних мультимедійних технологій (Національний 
авіаційний університет). (409/5)

Величко Владислав Євгенович, завідувач кафедри 
методики навчання математики та методики навчання 
інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет», м. Слов’янськ: «Теоретико-методичні 
засади застосування вільного програмного забезпечення 
у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 
інформатики» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти; 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» МОН України (84116, 

м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). 
Науковий консультант – Панченко Л. Ф., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри соціології (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Власен-
ко К. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
вищої математики (Донбаська державна машинобудівна 
академія, м. Краматорськ); Семеріков С. О., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри інформатики та при-
кладної математики (ДВНЗ «Криворізький державний 
педагогічний університет»); Цідило І. М., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). (410/5)

Каплінський Василь Васильович, доцент кафедри 
педагогіки і професійної освіти Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 
«Система професійного становлення майбутнього вчителя 
в процесі загальнопедагогічної підготовки в педагогічних 
університетах» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий консультант – Гуревич Р. С., 
доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України, директор ННІ педагогіки, психології, підго-
товки фахівців вищої кваліфікації (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
Опоненти: Ничкало Н. Г., доктор пед. наук, професор, дій-
сний член (академік) НАПН України, академік-секретар 
Відділення професійної освіти і освіти дорослих; Дубасе-
нюк О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка); Курлянд З. Н., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (Південноукраїнський дер-
жавний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). 
(481/5)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Хмель Олег Володимирович, завідувач відділення 

хірургічного лікування туберкульозу та НЗЛ ДУ «На-
ціональний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Хірургічне лікування 
хворих на деструктивні форми хіміорезистентного тубер-
кульозу легень та його ускладнень» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-
88). Науковий консультант – Калабуха І. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділення торакальної хірургії 
(ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Сокур П. П., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри тора-
кальної хірургії та пульмонології (Національна медична 
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академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Висоцький А. Г., доктор мед. наук, професор, 
лікар-онколог відділення пухлин легень та середостіння 
(Національний інститут раку МОЗ України); Дужий І. Д., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного 
інституту (Сумський державний університет МОН України). 
(78/5)

Кулик Олександр Васильович, директор НПЦ нейро-
реабілітації «Нодус», м. Бровари: «Система диференці-
йованої медичної (фізичної) реабілітації при посттравма-
тичних посткоматозних тривалих розладах свідомості» 
(14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН Укра-
їни» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 
738-33-87). Опоненти: Міщенко Т. С., доктор мед. наук, 
професор, головний науковий співробітник (ДУ «Інсти-
тут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); 
Ткаченко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри неврології № 2 (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Паєнок А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри невропатології і нейрохірургії ФПДО (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицько-
го МОЗ України). (286/5)

Дмітрієв Микола Олександрович, доцент кафедри сто-
матології дитячого віку Вінницького національного медич-
ного університету імені М. І. Пирогова: «Антропо-одонто-
логічне обґрунтування корекції та профілактики деформа-
цій зубощелепної системи» (14.03.01 – нормальна анато-
мія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 55-39-
10). Науковий консультант – Гунас І. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри анатомії людини (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пиро-
гова МОЗ України). Опоненти: Черкасов В. Г., доктор мед. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри анатомії людини (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Вовк О. Ю., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
анатомії людини (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України); Гасюк П. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (298/5)

Марченко Алла Володимирівна, доцент кафедри тера-
певтичної стоматології Української медичної стоматоло-
гічної академії: «Морфотопогеометричні закономірності 
формування зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у юна-
ків і дівчат із ортогнатичним прикусом» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому 

національному медичному університеті імені М. І. Пиро-
гова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; 
тел. (0432) 55-39-10). Науковий консультант – Петрушан-
ко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Дзе-
вульська І. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри анатомії людини (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Слобо-
дян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України); Шінкарук-Диковицька М. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (Вінницький національний медичний універ-
ситет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (299/5)

Федченко Вікторія Юріївна, старший науковий співро-
бітник відділу пограничної психіатрії ДУ «Інститут невро-
логії, психіатрії та наркології НАМН України»: «Фактори 
прогнозу формування, перебігу та виходу депресивних 
розладів (клініко-психопатологічні, патопсихологічні та 
біохімічні підходи)» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада 
Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нар-
кології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка 
Павлова, 46; тел. 738-33-87). Опоненти: Михайлов Б. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психоте-
рапії (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України); Чабан О. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної 
медицини та психотерапії (Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Венгер О. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, 
неврології та медичної психології (Тернопільський націо-
нальний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України). (507/5)

Воротинцев Сергій Іванович, доцент кафедри хірургії 
і анестезіології ФПО Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України: «Анестезія та періопераційна 
інтенсивна терапія у хворих із ожирінням» (14.01.30 – анес-
тезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 у 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. 
(056) 713-52-57). Науковий консультант – Гриценко С. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анесте-
зіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: 
Клигуненко О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини 
невідкладних станів ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»); Мазур А. П., доктор мед. наук, 
керівник відділу анестезіології та інтенсивної терапії (ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова НАМН України»); Фесенко В. С., доктор 
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мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії ФПДО (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни). (544/5)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Пругло Євген Сергійович, доцент кафедри клініч-

ної фармації, фармакотерапії та УЕФ Запорізького дер-
жавного медичного університету: «Синтез та біологічні 
властивості 3-S-заміщених 5-Alk, -Аr, -Неt-4/(H)-R-1,2,4-
тріазолу» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармаког-
нозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріж-
жя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Нау-
ковий консультант – Панасенко О. І., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри природничих дисциплін для 
іноземних студентів та токсикологічної хімії (Запорізький 
державний медичний університет). Опоненти: Омельян-
чик Л. О., доктор фарм. наук, професор, професор кафе-
дри хімії (Запорізький національний університет); Берез-
някова Н. Л., доктор фарм. наук, професор, професор 
кафедри медичної хімії (Національний фармацевтичний 
університет); Вельчинська О. В., доктор фарм. наук, про-
фесор, професор кафедри фармацевтичної, біологічної та 
токсикологічної хімії (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця). (68/5)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Дишлюк Надія Володимирівна, доцент кафедри ана-

томії, гістології і патоморфології тварин імені академіка 
В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів 
і природокористування України: «Морфогенез стравохо-
ду і шлунка та їх імунних утворень в онтогенезі курей» 
(16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин). 
Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий консультант – Хомич В. Т., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). Опоненти: Тибінка А. М., доктор вет. наук, 
професор, професор кафедри нормальної та патологічної 
морфології і судової ветеринарії (Львівський національ-
ний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького); Гуральська С. В., доктор вет. наук, 
доцент, професор кафедри анатомії і гістології (Житомир-
ський національний агроекологічний університет); Ков-
тун М. Ф., доктор біол. наук, професор, головний науко-
вий співробітник відділу еволюційної морфології (Інститут 
зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). (548/5)

Ковпак Віталій Васильович, доцент кафедри акушер-
ства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування 

України: «Порівняльна характеристика стовбурових клітин 
та ефективність їх застосування за експериментального 
цукрового діабету у тварин» (16.00.02 – патологія, онко-
логія і морфологія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Мазурке-
вич А. Й., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, професор кафедри хірургії і патофізіології 
імені академіка І. О. Поваженка (Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування України). Опонен-
ти: Коцюмбас Г. І., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри нормальної та патологічної морфології і судової 
ветеринарії (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); 
Жила М. І., доктор вет. наук, доцент, завідувач лаборато-
рії клініко-біологічних досліджень (Державний науково-
дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів 
та кормових добавок); Клестова З. С., доктор вет. наук, 
професор, заступник директора з наукової роботи (Дер-
жавний науково-контрольний інститут біотехнології і шта-
мів мікроорганізмів). (550/5)

АРХІТЕКТУРА
Данилов Сергій Михайлович, доцент кафедри інно-

ваційних технологій дизайну архітектурного середовища 
Харківського національного університету будівництва та 
архітектури: «Методологічні основи моделювання міста 
як динамічної системи» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 
у Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сум-
ська, 40; тел. 700-06-77). Опоненти: Черкес Б. С., доктор 
архітектури, професор, директор Інституту архітектури та 
дизайну (Національний університет «Львівська політехні-
ка» МОН України); Слєпцов О. С., доктор архітектури, про-
фесор, завідувач кафедри архітектурного проектування 
цивільних будівель та споруд (Київський національний 
університет будівництва і архітектури МОН України); Висо-
чин І. А., доктор архітектури, професор, завідувач кафе-
дри архітектури та інженерних вишукувань (Сумський на-
ціональний аграрний університет МОН України). (103/5)

Давідіч Тетяна Феліксівна, доцент кафедри основ архі-
тектури Харківського національного університету будівни-
цтва та архітектури: «Еклектика в архітектурі. Культурно-
художні витоки та сучасне осмислення» (18.00.01 – теорія 
архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада 
Д 64.056.02 у Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Опоненти: Абизов В. А., 
доктор архітектури, професор, професор кафедри дизай-
ну інтер’єру та меблів (Київський національний універси-
тет технологій та дизайну МОН України); Височин І. А., док-
тор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури 
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та інженерних вишукувань (Сумський національний аграр-
ний університет МОН України); Соколюк Л. Д., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії і 
теорії мистецтв (Харківська державна академія дизайну та 
мистецтв МОН України). (445/5)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Клочек Лілія Валентинівна, доцент кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та психології Центрально-
українського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка: «Психологія соціальної справед-
ливості у педагогічній взаємодії» (19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Опоненти: Бех І. Д., доктор психол. наук, про-
фесор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут 
проблем виховання НАПН України); Савчин М. В., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Чернобровкін В. М., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології та педагогіки 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія»). (45/5)

Крамченкова Віра Олександрівна, доцент кафедри 
практичної психології Харківського національного педа-
гогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Психоло-
гія функціонування сімейної системи при тютюнопалін-
ні» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). 
Спецрада Д 64.051.08 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-50-88). Опо-
ненти: Панок В. Г., доктор психол. наук, професор, дирек-
тор (Український НМЦ практичної психології і соціальної 
роботи НАПН України); Вірна Ж. П., доктор психол. наук, 
професор, декан факультету психології та соціології 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки МОН України); Седих К. В., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Полтавський на-
ціональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
МОН України). (197/5)

Завязкіна Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
психодіагностики та клінічної психології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни: «Клініко-психологічна діагностика в судовій експер-
тології обмеженої осудності та дієздатності» (19.00.04 – 
медична психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, 
м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). Науковий кон-
сультант – Бурлачук Л. Ф., доктор психол. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри псиході-
агностики та клінічної психології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опо-

ненти: Моляко В. О., доктор психол. наук, професор, дій-
сний член НАПН України, завідувач лабораторії психології 
творчості (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України); Харченко Д. М., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри психології (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького МОН України); 
Шпортун О. М., доктор психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри психології та соціальної роботи (Вінницький держав-
ний педагогічний університет МОН України). (270/5)

Балахтар Валентина Візіторівна, доцент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича МОН України: 
«Психологія становлення особистості фахівця з соціаль-
ної роботи» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті пси-
хології імені Г. С. Костюка НАН України (01033, м. Київ, 
вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). Науковий консуль-
тант – Пірен М. І., доктор соціол. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки та соціальної роботи (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича 
МОН України). Опоненти: Бондарчук О. І., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології управління 
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); 
Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри загальної психології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Блино-
ва О. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної та соціальної психології (Херсонський дер-
жавний університет МОН України). (414/5)

Черних Лариса Анатоліївна, доцент кафедри менедж-
менту та психології Сєвєродонецького інституту ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: 
«Соціально-психологічні засади соціальної адаптації 
дошкільників з особливими потребами в умовах сучасно-
го соціуму» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукра-
їнському національному університеті імені Володимира 
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Цен-
тральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Опоненти: Боче-
люк В. Й., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології (Запорізький національний технічний уні-
верситет МОН України); Гейко Є. В., доктор психол. наук, 
доцент, завідувач кафедри практичної психології (Цен-
тральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка МОН України); Комар Т. В., 
доктор психол. наук, доцент, професор кафедри психоло-
гії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ МОН України). (416/5)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Скокова Людмила Георгіївна, старший науковий 

співробітник відділу соціології культури та масової 
комунікації Інституту соціології НАН України: «Культур-
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ні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи 
та емпіричні виміри» (22.00.04 – спеціальні та галузеві 
соціології). Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології 
НАН України (01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. 
(044) 255-72-77). Науковий консультант – Ручка А. О., 
доктор філософ. наук, професор, головний науковий 
співробітник (Інститут соціології НАН України). Опоненти: 
Цимбалюк Н. М., доктор соціол. наук, професор, профе-
сор кафедри соціальних структур та соціальних відносин 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Хомерікі О. А., доктор соціол. наук, професор, за-
відувач кафедри соціології та політології (Національний 
авіаційний університет); Отрешко Н. Б., доктор соціол. 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
соціології культури (Інститут культурології Національної 
академії мистецтв). (268/5)

Дембіцький Сергій Сергійович, старший науковий спів-
робітник відділу методології та методів соціології Інститу-
ту соціології НАН України: «Розробка соціологічних тестів: 
методологія і практики її застосування» (22.00.02 – мето-
дологія та методи соціологічних досліджень). Спецрада Д 
26.229.01 в Інституті соціології НАН України (01021, м. Київ, 
вул. Шовковична, 12; тел. (044) 255-71-07). Науковий кон-
сультант – Головаха Є. І., доктор філософ. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу методо-
логії та методів соціології (Інститут соціології НАН України). 
Опоненти: Афонін Е. А., доктор соціол. наук, професор, 
професор кафедри публічної політики та політичної ана-
літики (Національна академія державного управління при 
Президентові України); Паніотто В. І., доктор філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри соціології (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»); Подшивалкі-
на В. І., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної і прикладної психології (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова). (269/5)

Глебова Наталя Іванівна, доцент кафедри соціології 
Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького: «Специфіка соціальної ком-
петентності фахівців водного транспорту в умовах сучас-
ного ринку праці» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціо-
логії). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватному уні-
верситеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; 
тел. (061) 764-67-50). Науковий консультант – Ручка А. О., 
доктор філософ. наук, професор, головний науковий спів-
робітник відділу соціології культури та масової комунікації 
(Інститут соціології НАН України). Опоненти: Подшивалкі-
на В. І., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри 
соціальної і прикладної психології (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Слющинський Б. В., док-
тор соціол. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та соціології (Маріупольський державний університет); 
Хижняк Л. М., доктор соціол. наук, професор, професор 
кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
па). (279/5)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Коч Світлана Вадимівна, доцент кафедри історії і сві-

тової політики Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: «Транскордонні простори та спільноти в 
політичному процесі: кліважі локальності» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий консультант – Польовий М. А., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри політології та 
державного управління (Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Араба-
джиєв Д. Ю., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафе-
дри загальноправових та політичних наук (Запорізький 
національний технічний університет); Климончук В. Й., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри полі-
тології (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника); Лазарович М. В., доктор політ. наук, 
професор, професор кафедри документознавства, інфор-
маційної діяльності та українознавства (Тернопільський 
національний економічний університет). (23/5)

Остап’як Василь Іванович, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Івано-Франківського на-
ціонального технічного університету нафти і газу: «Стра-
тегічне партнерство міжнародних акторів: концептуаль-
ний і прикладний виміри» (23.00.04 – політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада 
Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий 
консультант – Федуняк С. Г., доктор політ. наук, профе-
сор, професор кафедри міжнародних відносин (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича 
МОН України). Опоненти: Шевчук О. В., доктор політ. наук, 
професор, декан факультету політичних наук (Чорномор-
ський державний університет імені Петра Могили МОН 
України); Перепелиця Г. М., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Брусиловська О. І., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
МОН України). (417/5)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Литвиненко Юрій Вікторович, декан факультету 

здоров’я, фізичного виховання та туризму Національ-
ного університету фізичного виховання і спорту України: 
«Регуляція пози кваліфікованих спортсменів у різних 
умовах статодинамічної стійкості тіла» (24.00.01 – олім-
пійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у 
Національному університеті фізичного виховання і спор-
ту України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий консультант – 
Болобан В. М., доктор пед. наук, професор, професор 
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кафедри теорії та методики фізичного виховання (Бер-
дянський державний педагогічний університет). Опонен-
ти: Бріскін Ю. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної 
культури (Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського); Ахметов Р. Ф., док-
тор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теоретико-методичних основ фізичного вихо-
вання та спорту (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка); Єрмаков С. С., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії і методики фізичного 
виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури 
(Харківський національний педагогічний університет іме-
ні Г. С. Сковороди). (331/5)

Гончарова Наталія Миколаївна, доцент кафедри біо-
механіки та спортивної метрології Національного універ-
ситету фізичного виховання і спорту України: «Теоретико-
методичні основи здоров’яформуючих технологій в проце-
сі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку» 
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 
груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України МОН 
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 
287-54-52). Науковий консультант – Кашуба В. О., док-
тор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор 
кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України). 
Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз. вихован-
ня та спорту, професор, проректор з наукової діяльності 
(Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту); Альошина А. І., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, професор, завідувач кафедри спортивно-масової 
та туристичної роботи (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки); Савлюк С. П., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри 
теорії і методики фізичного виховання (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет). (334/5)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Вилгін Євген Аркадійович, доцент кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління пер-
соналом: «Механізми державного регулювання розвитку 
регіонального інвестиційно-будівельного комплексу» 
(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 консультант – Романенко Є. О., 
доктор наук з держ. управління, професор, проректор з 
наукової роботи (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). Опоненти: Дацій Н. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри економічної 
теорії, інтелектуальної власності та публічного управління 
(Житомирський національний агроекологічний універ-
ситет); Жовнірчик Я. Ф., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, начальник відділу документообігу, професор 
кафедри публічного управління та адміністрування (Націо-

нальний авіаційний університет); Сімак С. В., доктор наук з 
держ. управління, доцент, професор кафедри економіки, 
підприємництва та природничих наук ННІ управління, еко-
номіки та природокористування (Таврійський національ-
ний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ). (232/5)

Зубчик Олег Анатолійович, кандидат філософ. наук, 
доцент кафедри державного управління філософського 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Формування конкурентоспромож-
ності держави в перспективі політичного часу (держав-
но-управлінські аспекти)» (25.00.01 – теорія та історія 
державного управління). Спецрада Д 26.867.03 в Інститу-
ті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01). Науковий 
консультант – Неліпа Д. В., доктор політ. наук, доцент, 
завідувач кафедри державного управління (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Волянський П. Б., доктор наук з держ. управління, 
професор, заслужений лікар України, начальник (Інсти-
тут державного управління у сфері цивільного захис-
ту ДСНС України); Гаєвська Л. А., доктор наук з держ. 
управління, доцент, заступник начальника управління 
аналізу й організації навчальної роботи (Національна 
академія державного управління при Президентові Укра-
їни); Кравченко С. О., доктор наук з держ. управління, 
доцент, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування (Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського, м. Київ). (233/5)

Орел Марія Григорівна, доцент кафедри публічного 
адміністрування Міжрегіональної академії управління пер-
соналом: «Теоретико-методологічні засади формування 
системи державного управління у сфері політичної безпе-
ки» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). 
Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управлін-
ня персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
(044) 490-95-00). Науковий консультант – Білинська М. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, віце-президент 
Національної академії державного управління при Прези-
дентові України. Опоненти: Валевський О. Л., доктор наук 
з держ. управління, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу гуманітарної політики 
(Національний інститут стратегічних досліджень); Пархо-
менко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, завіду-
вач кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна 
академія управління персоналом); Руденко О. М., доктор 
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри публіч-
ного управління та менеджменту організацій (Чернігівський 
національний технологічний університет). (239/5)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Збанацька Оксана Миколаївна, доцент кафедри куль-

турології та інформаційних комунікацій Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Документ-
на евристика в системі соціальних комунікацій: бібліоте-
кознавчий аспект» (27.00.03 – книгознавство, бібліоте-
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кознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 
НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. 
(044) 525-81-04). Науковий консультант – Литвин С. Х., 
доктор істор. наук, професор, проректор з наукової 
роботи та міжнародних зв’язків (Національна академія 
керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Куна-
нець Н. Е., доктор наук із соц. комунікацій, старший 
науковий співробітник, професор кафедри інформацій-
них систем та мереж (Національний університет «Львів-
ська політехніка»); Кобєлєв О. М., доктор наук із соц. 
комунікацій, доцент, професор кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи (Харківська державна 
академія культури); Новальська Т. В., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних комуніка-
цій (Київський національний університет культури і мис-
тецтв). (267/5)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Кюрчев Сергій Володимирович, завідувач кафе-

дри технології конструкційних матеріалів Таврійського 
державного агротехнологічного університету: «Механі-
ко-технологічне обґрунтування післязбиральної оброб-
ки та зберігання насіння зернових і олійних культур» 
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогоспо-
дарського виробництва). Спецрада Д 27.358.01 у ННЦ 
«Інститут механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства» НААН України (08631, Київська обл., смт Гле-
ваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 3-11-00, 3-11-03, 
3-29-88). Науковий консультант – Паламарчук І. П., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри процесів 
і обладнання переробки продукції АПК (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Вожик Ю. Г., доктор тех. наук, старший науко-
вий співробітник, головний науковий співробітник (ННЦ 
«Інститут механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства»); Чурсінов Ю. О., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри технології зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції (Дніпровський держав-
ний аграрно-економічний університет); Харченко С. О., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри оптимізації 
технологічних систем (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). (26/5)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Кривенко Анна Іванівна, заступник директора з 

наукової роботи Одеської державної сільськогосподар-
ської дослідної станції НААН України: «Наукове обґрун-
тування біологізованих технологій вирощування озимих 
зернових культур в умовах південного Степу України» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет» МОН 
України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 
41-62-16). Науковий консультант – Вожегова Р. А., док-
тор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Укра-
їни, директор (Інститут зрошуваного землеробства НААН 

України). Опоненти: Каленська С. М., доктор с.-г. наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач 
кафедри рослинництва (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування); Жуйков О. Г., доктор 
с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний універси-
тет»); Єременко О. А., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач 
кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки 
(Таврійський державний агротехнологічний універси-
тет). (121/5)

Домарацький Євген Олександрович, доцент кафе-
дри рослинництва, генетики, селекції та насінництва 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: 
«Агроекологічне обґрунтування системного застосуван-
ня багатофункціональних рістрегулюючих препаратів 
при вирощуванні польових культур у південному Сте-
пу» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; 
тел. 41-62-16). Науковий консультант – Базалій В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рос-
линництва, генетики, селекції та насінництва (ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет»). Опо-
ненти: Лихочвор В. В., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри 
технологій у рослинництві (Львівський національ-
ний аграрний університет); Лавриненко Ю. О., доктор 
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Украї-
ни, головний науковий співробітник сектору селекції 
(Інститут зрошуваного землеробства НААН України); 
Гармашов В. В., доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії 
селекції первинного та елітного насінництва (Одеська 
державна сільськогосподарська станція НААН України). 
(129/5)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Окорокова Віра Вікторівна, доцент кафедри всесвіт-

ньої історії та методології науки ДУ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»: «Постмодерністське моделювання образу нової 
соціальної реальністі» (09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії). Спецрада Д 41.053.02 у ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний універси-
тет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Оде-
са, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-
09-52). Науковий консультант – Добролюбська Ю. А., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії та методології науки (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Пальчинська М. В., 
доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філо-
софії та історії України (Одеська національна академія 
зв’язку імені О. С. Попова); Халапсіс О. В., доктор філо-
соф. наук, професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ); Скринник З. Е., доктор філософ. наук, 
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професор, професор кафедри менеджменту та соціаль-
но-гуманітарних дисциплін (Львівський навчально-нау-
ковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). 
(135/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Хомишин Ірина Юріївна, доцент кафедри адміні-

стративного та інформаційного права ННІ права та 
психології Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Концептуальні питання теорії і практики 
адміністративно-правового регулювання освіти України 
в умовах євроінтеграційних процесів» (12.00.07 – адмі-
ністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-
49-93). Науковий консультант – Ординський В. Л., 
доктор юрид. наук, професор, директор (ННІ права 
та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Гриценко В. Г., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри галузевого права 
та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Тильчик О. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри адміністративного права 
і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України); Христинченко Н. П., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри економічної 
безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський 
національний економічний університет). (579/5)

Данилова Мальвіна Володимирівна, суддя Господар-
ського суду м. Києва: «Проблеми співвідношення охорон-
них та організаційно-управлінських відносин у трудовому 
праві» (12.00.05 – трудове право; право соціального за-
безпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Гришина Ю. М., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри загально-правових дисциплін (Донецький 

юридичний інститут МВС України); Мацюк В. Я., доктор 
юрид. наук, перший заступник начальника Головного опе-
ративного управління (Державна фіскальна служба Укра-
їни); Дашутін І. В., доктор юрид. наук, суддя (Верховний 
Суд України). (55/5)

Падалка Антоніна Олександрівна, керівник служби 
комплаєнс АТ «БАНК АВАНГАРД»: «Проблеми правового 
регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Украї-
ні» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпе-
чення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Андріїв В. М., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри трудового права та пра-
ва соціального забезпечення (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мель-
ник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафе-
дри трудового та господарського права факультету № 2 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький 
юридичний інститут МВС України); Журавель В. І., доктор 
юрид. наук, суддя (Верховний Суд України). (56/5)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Луковська Ольга Ігорівна, заступник директора з 

науково-мистецької діяльності Львівського палацу мис-
тецтв: «Арттекстиль України у контексті європейських 
експериментальних тенденцій другої половини XX – 
початку XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія культу-
ри). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 
278-34-54). Опоненти: Селівачов М. Р., доктор мисте-
цтвознавства, професор кафедри історії та теорії мис-
тецтва (Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури); Роготченко О. О., доктор мистецтвознав-
ства, головний науковий співробітник відділу теорії та 
історії культури (Інститут проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України); Кротова Т. Ф., 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри худож-
нього моделювання костюма (Київський національний 
університет технологій та дизайну МОН України). (33/5)



26 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '19

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Юрчук Василь Миколайович, молодший науковий 

співробітник відділу реології Інституту механіки імені 
С. П. Тимошенка НАН України: «Теорія поодиноких хвиль 
в нелінійно пружних матеріалах» (01.02.04 – механіка де-
формівного твердого тіла). Спецрада Д 26.166.01 в Інсти-
туті механіки імені С. П. Тимошенка НАН України (03057, 
м. Київ, вул. Нестерова, 3; тел. 456-24-64). Науковий керів-
ник – Рущицький Я. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу реоло-
гії (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). 
Опоненти: Лоза І. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри теоретичної та прикладної механіки (На-
ціональний транспортний університет); Городецька Н. С., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу гідро-
динамічної акустики, учений секретар (Інститут гідромеха-
ніки НАН України). (2/5)

Сєрик Микола Миколайович, провідний інженер Інсти-
туту високих технологій Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Процеси молекулярної 
організації в напівпровідникових плівках на основі моно-
метинових, мероцианінових та скварилієвих барвників» 
(01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спец-
рада Д 26.199.02 в Інституті фізики напівпровідників іме-
ні В. Є. Лашкарьова НАН України (03680, м. Київ, просп. 
Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник – Ді-
мітрієв О. П., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 
оптоелектронних молекулярно-напівпровідникових сис-
тем (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашка-
рьова НАН України). Опоненти: Карбівський В. Л., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики на-
ноструктур (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України); Давиденко М. О., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, головний науковий спів-
робітник хімічного факультету (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (3/5)

Артемюк Віктор Анатолійович, молодший науковий 
співробітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдю-
мова НАН України: «Наноструктури металів на поверхнях 
напівпровідникових монокристалів при їх термічному на-
несенні» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 
26.168.02 в Інституті металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернад-
ського, 36; тел. (044) 424-10-05). Науковий керівник – Кар-
бівський В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 

відділу фізики наноструктур (Інститут металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України). Опоненти: Семенько М. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фі-
зики металів (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Товстолиткін О. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики плівок 
(Інститут магнетизму НАН та МОН України). (59/5)

Клюшніченко Олександр Вікторович, молодший на-
уковий співробітник Інституту фізики НАН України: «Ін-
дукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння 
в Ленґмюровому ґратковому газі» (01.04.02 – теоретична 
фізика). Спецрада Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фі-
зики імені М. М. Боголюбова НАН України (03143, м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044) 521-34-23). Науковий 
керівник – Томчук П. М., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
теоретичної фізики (Інститут фізики НАН України). Опо-
ненти: Іванов Б. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії 
магнітних матеріалів (Інститут магнетизму НАН та МОН 
України); Петров Е. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії 
квантових процесів у наносистемах (Інститут теоретичної 
фізики імені М. М. Боголюбова НАН України). (60/5)

Самойлик Сергій Сергійович, старший викладач кафе-
дри радіотехніки та телекомунікацій Національного універ-
ситету «Запорізька політехніка» МОН України: «Розвиток 
методів та моделей аналізу хвилеводно-резонаторних сис-
тем з частковим багатошаровим заповненням» (01.04.03 – 
радіофізика). Спецрада Д 64.052.03 у Харківському на-
ціональному університеті радіоелектроніки МОН України 
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). На-
уковий керівник – Піза Д. М., доктор тех. наук, професор, 
директор Інституту інформатики та радіоелектроніки (На-
ціональний університет «Запорізька політехніка» МОН 
України). Опоненти: 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 Укра-
їни); Салтиков Д. Ю., кандидат фіз.-мат. наук, доцент ка-
федри прикладної та комп’ютерної радіофізики (Дніпров-
ський національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України). (61/5)

Фриз Ірина Василівна, провідний фахівець відділу ас-
пірантури і докторантури, викладач кафедри прикладної 
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механіки і комп’ютерних технологій (0,25 ставки) Доне-
цького національного університету імені Василя Стуса, 
м. Вінниця: «Ортогональність багатомісних операцій та ал-
горитми їх побудови» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). 
Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 53-15-74). Науковий керівник – Сохацький Ф. М., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри мате-
матичного аналізу і диференціальних рівнянь (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: 
Жучок Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор 
кафедри алгебри та системного аналізу (ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Ста-
робільськ); Сирбу П. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри математики (Молдавський державний 
університет, м. Кишинів, Республіка Молдова). (72/5)

Шелепало Галина Василівна, старший викладач кафе-
дри радіофізики та кібербезпеки Донецького національ-
ного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Класи-
фікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей 
мінімальної довжини» (01.01,06 – алгебра та теорія чисел). 
Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 53-15-74). Науковий керівник – Сохацький Ф. М., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри мате-
матичного аналізу і диференціальних рівнянь (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: 
Жучок А. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри алгебри та системного аналізу (ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Ста-
робільськ); Сирбу П. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри математики (Молдавський державний 
університет, м. Кишинів, Республіка Молдова). (73/5)

Ілаш Надія Борисівна, викладач циклової комісії ін-
формаційних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу 
харчової промисловості Національного університету хар-
чових технологій: «Асимптотична поведінка рядів Пуан-
каре алгебр SL2-інваріантів» (01.01.06 – алгебра та теорія 
чисел). Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; 
тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Бедратюк Л. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ін-
женерії програмного забезпечення (Хмельницький на-
ціональний університет). Опоненти: Попович Р. Б., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем (Національний університет «Львів-
ська політехніка»); Заторський Р. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рів-
нянь і прикладної математики (ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника»). (74/5)

Сулименко Ольга Русланівна, асистент кафедри на-
нофізики та наноелектроніки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Синхронізація та 
генерування електромагнітних сигналів у спінтронних маг-
нітних наноструктурах» (01.04.03 – радіофізика). Спецра-
да Д 26.001.31 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Прокопенко О. В., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри нанофізики та наноелектро-
ніки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Товстолиткін О. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач відділу фізики плівок (Інститут 
магнетизму НАН та МОН України); Вакула А. С., кандидат 
фіз.-мат. наук, науковий співробітник відділу твердотіль-
ної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки імені 
О. Я. Усикова НАН України). (114/5)

Добуш Оксана Андріївна, молодший науковий співро-
бітник відділу статистичної теорії конденсованих систем 
Інституту фізики конденсованих систем НАН України: 
«Рівняння стану коміркової моделі плину» (01.04.02 – тео-
ретична 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 керів-
ник – Козловський М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу статистичної тео-
рії конденсованих систем (Інститут фізики конденсованих 
систем НАН України). Опоненти: Булавін Л. А., доктор фіз.-
мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач ка-
федри молекулярної фізики (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка); Костробій П. П., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
математики (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). (118/5)

Голіченко Олександр Леонідович, аспірант кафедри 
теоретичної та прикладної механіки Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Механізми 
тривимірного перемішування в’язкої рідини в скінченому 
циліндрі» (01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми). 
Спецрада К 26.001.21 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 – Краснопольська Т. С., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник (Інститут гідромеханіки НАН України). Опо-
ненти: Гуржій О. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри автоматизації про-
ектування енергетичних процесів і систем (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Бровченко І. О., доктор 
фіз.-мат. наук, заступник директора з наукової роботи (Ін-
ститут проблем математичних машин і систем НАН Укра-
їни). (150/5)
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Веліховський Гліб Олегович, інженер-програміст пред-
ставництва «Купай Інк.»: «Динамічна теорія розсіяння у 
некристалічних багатошарових об’єктах довільної форми» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.168.02 в 
Інституті металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН Укра-
їни (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36; 
тел. (044) 424-10-05). Науковий керівник – Лізунов В. В., 
доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу фізики багато-
параметричної структурної діагностики (Інститут метало-
фізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). Опоненти: 
Кладько В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу структурного 
і елементного аналізу матеріалів і систем (Інститут напів-
провідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Криво-
ручко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи (Донецький фізико-технічний 
інститут імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ). (168/5)

Бондар Іван Сергійович, молодший науковий співро-
бітник відділу магнітних та пружних властивостей твердих 
тіл Фізико-технічного інституту низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України: «Вплив неоднорідностей криста-
лічної структури на електронні властивості гексагональної 
модифікації дихалькогеніду ніобію та графену» (01.04.07 – 
фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.175.03 у Фізико-тех-
нічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 
340-22-23). Науковий керівник – Сіренко В. А., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник відділу магнітних та пружних властивостей твердих 
тіл (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Тарапов С. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Украї-
ни, завідувач відділу радіоспектроскопії (Інститут радіофі-
зики та радіоелектроніки імені О. Я. Усикова НАН України); 
Скрипник Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник лаборато-
рії сильнокорельованих низьковимірних систем (Інститут 
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України). 
(185/5)

Пилипенко Олександр Валерійович, асистент кафедри 
електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського 
державного університету: «Електрофізичні та магніторе-
зистивні властивості плівкових систем на основі Fe, Ni та 
Ag або Аu» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада 
Д 55.051.02 у Сумському державному університеті МОН 
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 
(0542) 33-40-58). Науковий керівник – Однодворець Л. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 
електроніки, загальної та прикладної фізики (Сумський 
державний університет). Опоненти: Дехтярук Л. В., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізи-
ки (Харківський національний університет будівництва та 
архітектури); Данильченко С. М., кандидат фіз.-мат. наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу № 20 
радіаційної біофізики (Інститут прикладної фізики НАН 
України). (206/5)

Д’яченко Олексій Вікторович, науковий співробітник 
кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумсько-
го державного університету: «Оптимізація структурних, 
електричних та оптичних характеристик шарів тонкоплів-
кових сонячних елементів на основі оксидів Mg, Zn, Сu, 
отриманих спрей-піролізом» (01.04.01 – фізика приладів, 
елементів і систем). Спецрада Д 55.051.02 у Сумському 
державному університеті МОН України (40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). На-
уковий керівник – Опанасюк А. С., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної 
техніки (Сумський державний університет). Опоненти: 
Пономарьов О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, в. о. 
завідувача відділу фізики пучків заряджених частинок 
(Інститут прикладної фізики НАН України); Зайцев Р. В., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного 
матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). (207/5)

Кравченко Ярослав Олегович, асистент кафедри нано-
електроніки Сумського державного університету: «Струк-
тура та властивості багатошарових та багатоелементних 
покриттів нанометрового масштабу на основі (ТіА1SiY) 
N/МеN (Ме = Мо, Сг, Zr)» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державному 
університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римсько-
го-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керів-
ник – Погребняк О. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри наноелектроніки (Сумський державний 
університет). Опоненти: Решетняк О. М., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник лабораторії алмаз-
них та алмазоподібних технологій (ННЦ «Харківський фі-
зико-технічний інститут» НАН України); Пономарьов О. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, в. о. завідувача відділу 
фізики пучків заряджених частинок (Інститут прикладної 
фізики НАН України). (208/5)

Федун Віктор Іванович, старший викладач кафедри 
фізики ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет» МОН України: «Збудження плазмовими утво-
реннями гідроакустичних хвилеводів» (01.04.08 – фізика 
плазми). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 335-27-
27). Науковий керівник – Коляда Ю. Є., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри математичних методів 
та системного аналізу (Маріупольський державний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Соляков Д. Г., доктор 
фіз.-мат. наук, старший дослідник, провідний науковий 
співробітник Інституту фізики плазми (ННЦ «Харківський 
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фізико-технічний інститут» НАН України); Целуйко О. Ф., 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри матері-
алів реакторобудування та фізичних технологій (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). (254/5)

Левчук Ірина Павлівна, молодший науковий співробіт-
ник Інституту плазмової електроніки і нових методів при-
скорення ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» 
НАН України: «Збудження несинусоїдальних хвильових 
збурень у нерівноважній плазмі» (01.04.08 – фізика плаз-
ми). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 335-27-27). На-
уковий керівник – Маслов В. І., доктор фіз.-мат. наук, про-
відний науковий співробітник (Інститут плазмової елек-
троніки і нових методів прискорення ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут» НАН України), професор (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Анісімов І. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, декан факультету радіофізики, елек-
троніки та комп’ютерних систем (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України);  
Куклін В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). (255/5)

Глушак Інна Дмитрівна, асистент кафедри алгебри та 
геометрії ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника»: «Апроксимації неадитив-
них мір» (01.01.04 – геометрія і топологія). Спецрада Д 
35.051.18 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універ-
ситетська, 1; тел./факс (032) 261-60-48, тел. 239-43-25). 
Науковий керівник – Никифорчин О. Р., доктор фіз.-мат. 
наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Опоненти: Радул Т. М., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри геометрії та то-
пології (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Савченко О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри прикладної математики та економіч-
ної кібернетики (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет»). (256/5)

Стасів Надія Юріївна, аспірантка кафедри теорії функ-
цій і теорії ймовірностей Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, вчитель Дрогобицького 
ЗЗСО І – ІІІ ступенів № 3, викладач Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле» 
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 35.051.18 у 
Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 

тел./факс (032) 261-60-48, тел. 239-43-25). Науковий ке-
рівник – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор 
кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Бандура А. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри ви-
щої математики (Івано-Франківський національний техніч-
ний університет нафти і газу); Дільний В. М., доктор фіз.-
мат. наук, професор кафедри математики (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка). 
(257/5)

Мельник Віктор Вікторович, молодший науковий спів-
робітник лабораторії радіаційних технологій при відділі 
електроніки твердого тіла Інституту фізики НАН Украї-
ни: «Вплив олова на формування нанокристалів крем-
нію в плівкових сплавах Si1-xSnx та шаруватих структурах 
а – Si/Sn» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
26.159.01 в Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, 
просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Науковий керівник – 
Неймаш В. Б., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії радіаційних технологій 
при відділі електроніки твердого тіла (Інститут фізики НАН 
України). Опоненти: Носенко В. К., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу криста-
лізації (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України); Бурбело Р. М., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник НДЛ «Фізичне матеріалознавство 
твердого тіла» фізичного факультету (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). (310/5)

Барабаш Володимир Володимирович, науковий спів-
робітник Інституту іоносфери МОН та НАН України: «Апе-
ріодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати вер-
тикального зондування» (01.04.03 – радіофізика). Спецра-
да Д 64.051.02 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 707-54-62). Науковий керівник – 
Чорногор Л. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор кафедри космічної радіофізики (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
Опоненти: Колосков О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
(Радіоастрономічний інститут НАН України); Лізунов Г. В., 
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії супутникових досліджень ближньо-
го космосу (Інститут космічних досліджень НАН та ДКА 
України). (311/5)

Милованов Юрій Борисович, науковий співробітник 
кафедри космічної радіофізики Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Фізичні процеси 
в атмосферно-іоносферному радіоканалі, викликані дією 
високоенергетичних джерел» (01.04.03 – радіофізика). 
Спецрада Д 64.051.02 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
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ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-62). Науковий ке-
рівник – Чорногор Л. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри космічної радіофізики (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни). Опоненти: Ніколаєнко О. П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, старший науковий співробітник (Інститут раді-
офізики і електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); 
Галушко В. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник (Радіоа-
строномічний інститут НАН України). (312/5)

Ушкац Світлана Юріївна, молодший науковий співро-
бітник Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова: «Конденсація та особливості віріаль-
них розкладів в моделі ґраткового газу» (01.04.14 – тепло-
фізика та молекулярна фізика). Спецрада Д 26.001.08 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Моча-
лов О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
фізики (Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова). Опоненти: Чалий О. В., доктор фіз.-
мат. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
завідувач кафедри медичної та біологічної фізики (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця); 
Рязанов В. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу те-
оретичної фізики (Інститут ядерних досліджень НАН Укра-
їни). (399/5)

Боков Ігор Петрович, інженер відділу гідроаероме-
ханіки енергетичних машин Інституту проблем машино-
будування імені А. М. Підгорного НАН України: «Напру-
жено-деформований стан трансверсально-ізотропних 
пластин за зосереджених та локальних силових впливів» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спец-
рада Д 08.051.10 у Дніпровському національному універ-
ситеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-25). Науковий керівник – 
Стрельнікова О. О., доктор тех. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник (Інститут проблем машинобу-
дування імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: 
Ніколаєв О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри вищої математики та системного аналізу (На-
ціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут» МОН України); 
Стеблянко П. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завіду-
вач кафедри вищої математики (Дніпровський державний 
технічний університет МОН України). (486/5)

Мохаммад Амін Фалех Алкхавалдех, аспірант кафе-
дри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв 
Харківського національного університету радіоелектроні-
ки МОН України: «Фотогальванічний ефект у перетворю-
вачах сонячної енергії на основі напівпровідникових ма-

теріалів без центру інверсії» (01.04.01 – фізика приладів, 
елементів і систем). Спецрада Д 64.052.04 у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки МОН Укра-
їни (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). 
Науковий керівник – Сліпченко М. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник (Інсти-
тут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: 
Костильов В. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізико-технічних основ 
напівпровідникової фотоенергетики (Інститут фізики на-
півпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Бор-
щов В. М., доктор тех. наук, професор, перший заступник 
головного конструктора (ТОВ «Світлодіодні технології 
України»). (488/5)

Щербаков Крістіан Меселе, технік І категорії навчаль-
ної лабораторії кафедри квантової радіофізики факультету 
радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка: 
«Просторово-модульовані фази, наведені флексоелек-
тричним ефектом у фероїках» (01.04.02 – теоретична фі-
зика). Спецрада Д 26.001.08 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Морозовська Г. М., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу фізики магнітних явищ (Інститут фізи-
ки НАН України). Опоненти: Анчишкін Д. В., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу фізики високих густин енергії (Інститут 
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України); 
Кузян Р. О., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, старший науковий співробітник відділу функціо-
нальних оксидних матеріалів (Інститут проблем матеріало-
знавства імені І. М. Францевича НАН України). (499/5)

Луханін Володимир Сергійович, молодший науковий 
співробітник НДЧ кафедри прикладної математики Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки: 
«Конструктивні методи розв’язання одного класу крайо-
вих задач для нелінійних еліптичних рівнянь» (01.05.02 – 
математичне моделювання та обчислювальні методи). 
Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному уні-
верситеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Хар-
ків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий ке-
рівник – Колосова С. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
професор кафедри прикладної математики (Харківський 
національний університет радіоелектроніки). Опоненти: 
Яковлев С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри математичного моделювання та штучного 
інтелекту (Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
МОН України); Литвин О. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент,  
декан технологічного факультету (Українська інженерно-
педагогічна академія МОН України). (501/5)
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Нізамеєв Максим Сергійович, молодший науковий 
співробітник відділу кристалізації Інституту металофізи-
ки імені Г. В. Курдюмова НАН України: «Фазовий склад, 
структура та фізико-механічні властивості аморфних і 
нанокристалічних сплавів Fe42–71(Nі, Со, Сr, Мо, W, Nb, V, 
Мn, Аl)10-32Y1,8–2(Sі, С, В, Р)17–24» (01.04.13 – фізика мета-
лів). Спецрада Д 26.168.01 в Інституті металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України (03680, МСП, м. Київ, бульв. 
Вернадського, 36; тел. 424-12-20). Науковий керівник – 
Носенко В. К., доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу 
кристалізації (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмо-
ва НАН України). Опоненти: Семенько М. П., доктор фіз.-
мат. наук, професор кафедри фізики металів (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Ба-
шев В. Ф., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри експериментальної фізики 
та фізики металів (Дніпровський національний універси-
тет імені Олеся Гончара). (562/5)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Лагута Анна Миколаївна, науковий співробітник кафе-

дри фізичної хімії Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Кінетика реакцій 
трифенілметанових барвників з нуклеофілами в органі-
зованих розчинах» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада 
Д 64.051.14 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, май-
дан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник – 
Єльцов С. В., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри 
фізичної хімії (Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Рибаченко В. І., 
доктор хім. наук, професор, головний науковий співро-
бітник (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені 
Л. М. Литвиненка НАН України); Малишева М. Л., канди-
дат хім. наук, доцент, доцент кафедри фізичної хімії (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). (86/5)

Голубчик Христина Олегівна, асистент кафедри фар-
мацевтичної хімії Одеського національного медичного 
університету: «Модифіковані природні кліноптилоліт 
і трепели. Отримання, властивості та використання» 
(02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада К 41.219.01 у Фі-
зико-хімічному інституті імені О. В. Богатського НАН Укра-
їни (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86; тел. (048) 
766-22-83). Науковий керівник – Ракитська Т. Л., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії 
та хімічної екології (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). Опоненти: Голуб О. А., доктор хім. 
наук, професор, декан факультету природничих наук (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Желтвай І. І., кандидат хім. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник відділу аналітичної 
хімії та фізико-хімії координаційних сполук (Фізико-хіміч-
ний інститут імені О. В. Богатського НАН України). (99/5)

Столярчук Ірина Леонідівна, інженер-технолог ДП 
«Радма» Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржев-
ського НАН України: «Каталітичні властивості нанороз-
мірних феритів МIIFеIII

2O4 в процесі парового риформінгу 
етанолу» (02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз). Спецрада 
Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писар-
жевського НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; 
тел. (044) 525-11-90). Науковий керівник – Долгіх Л. Ю., 
кандидат хім. наук, старший науковий співробітник відділу 
каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул 
(Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН 
України). Опоненти: Патриляк Л. К., доктор хім. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу каталітично-
го синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені 
В. П. Кухаря НАН України); Сидорчук В. В., кандидат хім. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу окислювальних гетерогенно-каталі-
тичних процесів (Інститут сорбції та проблем ендоекології 
НАН України). (149/5)

Дикун Олексій Михайлович, молодший науковий спів-
робітник відділу електрохімічних досліджень Інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка 
НАН України: «Будова і фізико-хімічні властивості основ 
Шиффа і гідразонів госиполу» (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 – Редько А. М., кандидат хім. наук, старший 
науковий співробітник відділу електрохімічних дослі-
джень (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені 
Л. М. Литвиненка НАН України). Опоненти: Манк В. В., 
доктор хім. наук, професор, професор кафедри технології 
жирів та парфумерно-косметичних продуктів (Національ-
ний університет харчових технологій МОН України); Шен-
дрик О. М., доктор хім. наук, професор, декан хімічного 
факультету, завідувач кафедри біохімії і фізичної хімії 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України, м. Вінниця). (172/5)

Яковів Марія Василівна, аспірантка кафедри хімічної 
технології переробки пластмас Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Амфіфільні флуоресце-
їнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти, 
одержані за реакцією Стегліха» (02.00.06 – хімія високо-
молекулярних сполук). Спецрада Д 35.052.01 у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). 
Науковий керівник – Варваренко С. М., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник кафедри органічної хімії (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: 
Рябов С. В., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу 
модифікації полімерів (Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАН України); Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, 
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професор, головний науковий співробітник кафедри фі-
зичної та колоїдної хімії (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка МОН України). (249/5)

Полтавець Вероніка Володимирівна, провідний ін-
женер НДІ хімії та геології Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара МОН України: «Електро-
хімічне формування та властивості електродних матеріа-
лів на основі МnO2» (02.00.05 – електрохімія). Спецрада 
Д 08.078.01 у ДВНЗ «Український державний хіміко-тех-
нологічний університет» МОН України (49005, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-06-74). Науковий керів-
ник – Варгалюк В. Ф., доктор хім. наук, професор, декан 
хімічного факультету (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Колба-
сов Г. Я., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу електрохімії та фото-
електрохімїї (Інститут загальної та неорганічної хімії імені 
В. І. Вернадського НАН України); Гиренко Д. В., кандидат 
хім. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 
фізичної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-тех-
нологічний університет» МОН України). (355/5)

Ковальчук Андрій Іванович, молодший науковий співро-
бітник відділу хімії олігомерів і сітчастих полімерів Інститу-
ту хімії високомолекулярних сполук НАН України: «Синтез, 
структура та властивості фторованих в ядро ізомерних по-
ліазометинів з азогрупами в своєму складі» (02.00.06 – хі-
мія високомолекулярних сполук). Спецрада Д 26.179.01 в 
Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України 
(02160, м. Київ, Харківське шосе, 48; тел. (044) 559-13-94). 
Науковий керівник – Шевченко В. В., доктор хім. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
хімії олігомерів і сітчастих полімерів (Інститут хімії висо-
комолекулярних сполук НАН України). Опоненти: Савчен-
ко І. О., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії 
високомолекулярних сполук (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка); Петко К. І., кандидат хім. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу хімії фтороорганічних сполук (Інститут 
органічної хімії НАН України). (366/5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Комлевой Олександр Миколайович, старший викла-

дач кафедри клінічної імунології, генетики і медичної 
біології Одеського національного медичного університету 
МОЗ України: «Диференційна оцінка патологічних станів 
дихальної системи за змінами біофізичних показників 
вологи видихнутого повітря» (14.03.04 – патологічна фізі-
ологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному 
медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, 
Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий 
керівник – Бажора Ю. І., доктор мед. наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, професор кафедри клінічної 
імунології, генетики і медичної біології (Одеський націо-

нальний медичний університет МОЗ України). Опоненти: 
Радзієвська М. П., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри біології людини та тварин (Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН Укра-
їни); Роговий Ю. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (293/5)

Прокопук Юлія Сергіївна, молодший науковий співро-
бітник ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»: 
«Кліматогенна варіація радіального приросту (Quercus 
robur L. у біотопах заплави Дніпра в м. Києві» (03.00.16 – 
екологія). Спецрада К 26.880.02 у ДЗ «Державна еко-
логічна академія післядипломної освіти та управління» 
Мінекології України (03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-32). Науковий 
керівник – Нецветов М. В., доктор біол. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу фітоекології (ДУ 
«Інститут еволюційної екології НАН України»). Опоненти: 
Грицан Ю. І., доктор біол. наук, професор кафедри гео-
ботаніки, ґрунтознавства та екології, проректор з наукової 
роботи (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет); Колеснічеико О. В., доктор біол. наук, профе-
сор кафедри декоративного садівництва та фітодизайну, 
завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітоди-
зайну (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). (320/5)

Хоменко Ірина Михайлівна, біолог мікробіологічної 
лабораторії відділу контролю якості ТОВ «Фармекс-груп»: 
«Адаптивні реакції рослин салату (Lactuca sativa L.) за дії 
йонів кадмію та наночастинок металів» (03.00.12 – фізі-
ологія рослин). Спецрада Д 26.001.14 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Таран Н. Ю., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри біології рослин 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Швартау В. В., доктор біол. наук, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу фізіології 
живлення рослин (Інститут фізіології рослин і генетики 
НАН України); Гришко В. М., кандидат біол. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу оптимізації техногенних ландшафтів (Криворізь-
кий ботанічний сад НАН України). (321/5)

Коваленко Марія Сергіївна, біолог І категорії відді-
лу біотехнології та фітопатології Ботанічного саду імені 
академіка О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медици-
ни» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Стрестолерантність до посухи рослин роду 
Triticum L. за параметрами біохімічного фенотипування» 
(03.00.12 – фізіологія рослин). Спецрада Д 26.001.14 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
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64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мусієн-
ко М. М., доктор біол. наук, професор, професор кафедри 
біології рослин (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Косаківська І. В., доктор 
біол. наук, професор, завідувач відділу фітогормонології 
(Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України); 
Прядкіна Г. О., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, старший науковий співробітник відділу фізіо-
логії та екології фотосинтезу (Інститут фізіології рослин і 
генетики НАН України). (324/5)

Рощина Ніна Олегівна, молодший науковий співро-
бітник НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та 
рекультивації земель НДІ біології (д/б теми № 1-336-18).
Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара: «Антропогенно-кліматична трансформація фло-
ри та рослинності озер Північно-Степового Придніпров’я» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.051.04 у Дніпров-
ському національному університеті імені Олеся Гончара 
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-00, 374-98-01). Науковий керівник – Бара-
новський Б. О., кандидат біол. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник НДЛ на-
земної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації 
земель НДІ біології д/б теми № 1-336-18 (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опонен-
ти: Коваленко І. М., доктор біол. наук, професор кафедри 
екології та ботаніки (Сумський національний аграрний 
університет); Дворецький Т. В., кандидат біол. наук, на-
уковий співробітник (Інститут гідробіології НАН України). 
(372/5)

Савоськіна Анна Михайлівна, агроном відділу 
оранжерейно-парникового господарства Комуналь-
ного підприємства по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва: «Заповідна екзотична 
дендросозофлора ex situ Українського Полісся (аналіз 
структури, оцінка декоративності, фітоценодизайн)» 
(06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація). Спецра-
да Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів 
і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). 
Науковий керівник – Попович С. Ю., доктор біол. наук, 
професор, професор кафедри ландшафтної архітектури 
та фітодизайну (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Кузнецов С. І., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри дизай-
ну середовища (Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв); Лукаш О. В., доктор біол. наук, про-
фесор, професор кафедри екології та охорони природи 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» іме-
ні Т. Г. Шевченка). (434/5)

Овчинникова Юлія Юріївна, старший викладач кафе-
дри зоології та екології Донецького національного уні-

верситету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Науково-ме-
тодичні основи оптимізації екологічної мережі Східного 
Поділля» (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 – Мудрак О. В., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри екології, природничих та 
математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперерв-
ної освіти»). Опоненти: Коніщук В. В., доктор біол. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони 
ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозапові-
дання (Інститут агроекології і природокористування НААН 
України); Гальченко Н. П., кандидат біол. наук, доцент, 
доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського). (466/5)

Борікун Тетяна Вікторівна, молодший науковий спів-
робітник відділу моніторингу пухлинного процесу та 
дизайну терапії Інституту експериментальної патології, 
онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН Укра-
їни: «Пухлинно-асоційовані мікроРНК як фактор оцінки 
агресивності перебігу раку молочної залози» (14.01.07 – 
онкологія – біологічні науки). Спецрада Д 26.155.01 в Ін-
ституті експериментальної патології, онкології і радіобіо-
логії імені Р. Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 45; тел. 259-01-83). Науковий керів-
ник – Чехун В. Ф., доктор мед. наук, професор, академік 
НАН України, завідувач відділу моніторингу пухлинного 
процесу та дизайну терапії (Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецько-
го НАН України). Опоненти: Телегєєв Г. Д., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України); Сивак Л. А., доктор мед. наук, 
керівник науково-дослідного відділення хіміотерапії со-
лідних пухлин (Національний інститут раку МОЗ України). 
(508/5)

Мохаммад Алі Юсеф Аль Бегаі, стажист Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни: «Вік-залежні особливості прояву гормезисного ефек-
ту до іонів міді» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 
4; тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Божков А. І., 
доктор біол. наук, професор, директор (НДІ біології Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Ушакова Г. О., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України); Лущак В. І., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри біохімії та біотехнології (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника 
МОН України). (543/5)
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ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Антоненко Тетяна Сергіївна, молодший науковий спів-

робітник відділу фізики мінеральних структур та біомі-
нералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
імені М. П. Семененка НАН України: «Закономірності пере-
творення структури та властивостей оксидів і гідроксидів 
заліза під впливом зовнішніх факторів» (04.00.20 – міне-
ралогія, кристалографія). Спецрада Д 26.203.01 в Інституті 
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семенен-
ка НАН України (03680, м. Київ-142, просп. Академіка Пал-
ладіна, 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: 
Редько Я. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри 
прикладної екології, технології полімерів та хімічних во-
локон (Київський національний університет технологій 
та дизайну МОН України); Тіхлівець С. В., кандидат геол. 
наук, старший викладач кафедри геології і прикладної 
мінералогії (Криворізький національний університет МОН 
України). (300/5)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Коваль Ірина Ігорівна, молодший науковий співробіт-

ник кафедри екології та збалансованого природокорис-
тування Національного університету «Львівська політех-
ніка»: «Підвищення рівня екологічної безпеки регіону ін-
тегрованою системою управління побутовими відходами» 
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 35.052.22 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-32-18). Науковий керівник – Погребенник В. Д., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри екологічної 
безпеки та природоохоронної діяльності (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Петрук В. Г., доктор тех. наук, професор, заслу-
жений природоохоронець України, директор Інституту 
екологічної безпеки та моніторингу довкілля (Вінницький 
національний технічний університет МОН України); Лесь-
ків Г. З., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача ка-
федри менеджменту (Львівський державний університет 
внутрішніх справ МВС України). (5/5)

Шелковський Михайло Юрійович, інженер-конструк-
тор ДП НВК «Зоря»-«Машпроект»: «Підвищення ефек-
тивності компресорів газотурбінних двигунів шляхом їх 
аеродинамічного удосконалення на основі аналізу просто-
рової форми течії» (05.05.16 – турбомашини та турбоуста-
новки). Спецрада Д 64.180.02 в Інституті проблем маши-
нобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046, 
м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-14). 
Науковий керівник – Герасименко В. П., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри теорії авіаційних двигунів 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-

ковського «Харківській авіаційний інститут» МОН України). 
Опоненти: Суботович В. П., доктор тех. наук, старший нау-
ковий співробітник, професор кафедри турбінобудування 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України); Яковлєв В. А., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник відділу гідроае-
ромеханіки енергетичних машин (Інститут проблем маши-
нобудування імені А. М. Підгорного НАН України). (30/5)

Матющенко Дмитро Миколайович, аспірант кафедри 
металевих та дерев’яних конструкцій Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури: «Напру-
жено-деформований стан карнизних вузлів гнутоклеєних 
рам з клеєної деревини» (05.23.01 – будівельні конструк-
ції, будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київсько-
му національному університеті будівництва і архітектури 
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 
31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник – Михайлов-
ський Д. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
металевих та дерев’яних конструкцій (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Укра-
їни). Опоненти: Барабаш М. С., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва 
(Національний авіаційний університет МОН України); Біда-
ков А. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри будівельних 
конструкцій (Національний університет міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова). (31/5)

Цьонь Ганна Богданівна, асистент кафедри технічної 
механіки та сільськогосподарських машин Тернопіль-
ського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя: «Обґрунтування параметрів робочих органів гич-
козбирального модуля кормових буряків» (05.05.11 – 
машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва). Спецрада Д 58.052.02 у Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя 
МОН України (46000, м. Тернопіль, вул. Руська, 56). На-
уковий керівник – Барановський В. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри технології та обладнання 
зварювального виробництва (Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: 
Мироненко В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу електрифікації та автоматизації промислового 
виробництва (ННЦ «Інститут механізації та електрифіка-
ції сільського господарства»); Онищенко В. Б., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарських 
машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). (34/5)

Ясинецький Андрій Олексійович, науковий співробіт-
ник лабораторії екологічних проблем енергетики відділу 
фізики високотемпературних процесів Інституту вугіль-
них енерготехнологій НАН України: «Розроблення та удо-
сконалення методу напівсухого сіркоочищення димових 
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газів» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика). Спецрада Д 26.225.01 в Інституті газу 
НАН України (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39; тел. 
(044) 456-44-71). Науковий керівник – Вольчин І. А., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з наукової роботи (Інститут вугільних енерго-
технологій НАН України). Опоненти: Хвастухін Ю. І., доктор 
тех. наук, професор, провідний науковий співробітник від-
ділу термічних гетерогенних процесів (Інститут газу НАН 
України); Кравець Т. Ю., кандидат тех. наук, доцент, за-
ступник завідувача кафедри теплоенергетики, теплових та 
атомних електричних станцій (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (35/5)

Рєзнік Олександр Миколайович, молодший науковий 
співробітник НДЧ Національного авіаційного університету: 
«Проектування автомобільних доріг на ділянках з підви-
щеним рівнем небезпеки аквапланування» (05.22.11 – ав-
томобільні шляхи та аеродроми). Спецрада К 26.062.12 
у Національному авіаційному університеті МОН України 
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 
497-80-28). Науковий керівник – Бєлятинський А. О., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри реконструкції 
аеропортів та автошляхів (Національний авіаційний уні-
верситет). Опоненти: Смірнова Н. В., доктор тех. наук, до-
цент, професор кафедри будівництва та експлуатації авто-
мобільних доріг імені О. К. Біруля (Харківський національ-
ний автомобільно-дорожній університет); Пеньков В. О., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри земельного 
адміністрування та ГІС (Харківський національний універ-
ситет міського господарства імені О. М. Бекетова). (48/5)

Третьяков Олександр Леонідович, науковий співробіт-
ник НДЧ кафедри технології та обладнання зварювально-
го виробництва Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя: «Обґрунтування параме-
трів виготовлення гвинтових робочих органів екструде-
рів» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада 
К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тер-
нопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий ке-
рівник – Ляшук О. Л., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри автомобілів (Тернопільський національний техніч-
ний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Ларшин В. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології 
машинобудування (Одеський національний політехнічний 
університет); Денисюк В. Ю., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри приладобудування (Луцький національний 
технічний університет). (49/5)

Зубер Тетяна Олександрівна, молодший науковий спів-
робітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України: «Вплив кінетики розпаду аустеніту на струк-
туроутворення та механічні властивості зварних з’єднань 
високоміцних вуглецевих сталей» (05.01.01 – матеріалоз-

навство). Спецрада Д 26.182.02 в Інституті електрозварю-
вання імені Є. О. Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. 
Казимира Малевича, 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий 
керівник – Григоренко Г. М., доктор тех. наук, професор, 
академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічних 
досліджень матеріалів (Інститут електрозварювання імені 
Є. О. Патона НАН України). Опоненти: Лаухін Д. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознав-
ства та обробки матеріалів (Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури МОН України); Дми-
трик В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
зварювання (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України). (50/5)

Ляшук Олексій Миколайович, фізична особа-підпри-
ємець: «Методи гомоморфної двоетапної багатопоглядо-
вої фільтрації зображень радіолокаційної системи з син-
тезованою апертурою антени» (05.12.17 – радіотехнічні та 
телевізійні системи). Спецрада Д 64.052.03 у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки МОН Украї-
ни (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). На-
уковий керівник – Жук С. Я., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни). Опоненти: Павліков В. В., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, в. о. проректора з наукової роботи 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Украї-
ни); Єфімов В. Б., кандидат фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
дистанційного зондування Землі (Інститут радіофізики та 
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). (52/5)

Жайворонок Вячеслав Анатолійович, науковий співро-
бітник відділу термічних гетерогенних процесів Інституту 
газу НАН України: «Дослідження та розробка техноло-
гії виробництва високореакційного сорбенту з вапняку в 
псевдозрідженому шарі інертного матеріалу» (05.14.06 – 
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). 
Спецрада Д 26.225.01 в Інституті газу НАН України (03113, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 39; тел. (044) 456-44-71). Науко-
вий керівник – Хвастухін Ю. І., доктор тех. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу термічних гете-
рогенних процесів (Інститут газу НАН України). Опоненти: 
Вольчин І. А., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
вугільних енерготехнологій НАН України); Корінчук Д. М., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу тепломасопереносу 
в теплотехнологіях (Інститут технічної теплофізики НАН 
України). (58/5)

Жданюк Наталія Василівна, асистент кафедри хіміч-
ної технології кераміки та скла Національного технічного 
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університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»: «Розробка сорбентів на осно-
ві модифікованих глин для захисту вод від неорганічних 
токсикантів» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 
26.062.09 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 
1; тел. (044) 497-33-54, 406-79-34). Науковий керівник – 
Корнілович Б. Ю., доктор хім. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, професор кафедри хімічної 
технології кераміки та скла (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Филипчук В. Л., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри охорони праці та без-
пеки життєдіяльності (Національний університет водного 
господарства та природокористування); Іванюта С. П., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник 
завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки 
(Національний інститут стратегічних досліджень). (75/5)

Дуаіссіа Омар Хадж Аісса, аспірант кафедри аерокос-
мічної теплотехніки Національного аерокосмічного універ-
ситету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»: «Удосконалення математичної моделі робочого 
процесу в масляній порожнині опори ротора авіаційного 
газотурбінного двигуна» (05.05.03 – двигуни та енерге-
тичні установки). Спецрада Д 64.062.02 у Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, 
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). На-
уковий керівник – Михайленко Т. П., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри аерокосмічної теплотехніки (На-
ціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: 
Тарасов О. І., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри турбінобудування (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»); Радченко М. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кондицію-
вання та рефрижерації (Національний університет кораб-
лебудування імені адмірала Макарова). (100/5)

Сайтарли Світлана Вікторівна, старший викладач ка-
федри органічних і фармацевтичних технологій Одесь-
кого національного політехнічного університету: «Роз-
робка наповнених полімерних композицій з поліпшеними 
властивостями на основі поліпропілену і олігобутадієнів» 
(05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матері-
алів). Спецрада Д 26.102.04 у Київському національному 
університеті технологій та дизайну МОН України (01011, 
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-29-
46). Науковий керівник – Плаван В. П., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної екології, техно-
логії полімерів та хімічних волокон (Київський національ-
ний університет технологій та дизайну). Опоненти: Левиць-
кий В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
хімічної технології переробки пластмас (Національний уні-

верситет «Львівська політехніка»); Ващенко Ю. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри хімії та технології 
переробки еластомерів (Український державний хіміко-
технологічний університет). (101/5)

Палехова Ірина Володимирівна, молодший науковий 
співробітник кафедри автомобілів та автомобільного гос-
подарства Дніпровського державного технічного універ-
ситету: «Формування легованих титанових покриттів на 
конструкційних матеріалах в умовах саморозповсюджу-
вального високотемпературного синтезу» (05.02.01 – ма-
теріалознавство). 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 – Середа Б. П., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобіль-
ного господарства (Дніпровський державний технічний 
університет). Опоненти: Лаухін Д. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри матеріалознавства і обробки 
матеріалів (ДВНЗ «Придніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури» МОН України); Імбірович Н. Ю., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри матеріало-
знавства (Луцький національний технічний університет 
МОН України). (107/5)

Рула Ірина Василівна, старший викладач кафедри хі-
мії Дніпровського державного аграрно-економічного уні-
верситету: «Розробка та дослідження властивостей ком-
позитів на основі фенілону, армованого металовмісними 
вуглецевими волокнами» (05.02.01 – матеріалознавство). 
Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському державному тех-
нічному університеті МОН України (51918, м. Кам’янське, 
вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-16). Науковий 
керівник – Буря О. І., кандидат тех. наук, професор, про-
фесор кафедри фізики конденсованого стану (Дніпров-
ський державний технічний університет). Опоненти: Стух-
ляк П. Д., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерно-інтегрованих технологій (Тернопільський 
національний технічний університет МОН України); Анісі-
мов В. М., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
машинобудування та інженерної механіки (ДВНЗ «Україн-
ський державний хіміко-технологічний університет» МОН 
України). (108/5)

Бондарь Наталія Петрівна, асистент кафедри теоре-
тичної та прикладної механіки Дніпровського державного 
технічного університету: «Отримання матеріалів методом 
відпалу у відновлювальних середовищах для виготов-
лення прецизійних сплавів ПМ-РЗМ» (05.02.01 – мате-
ріалознавство). 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 – Брехаря Г. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
кристалізації (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмо-
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ва НАН України). Опоненти: Остафійчук Б. К., доктор фіз.-
мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України); Лаухін Д. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознав-
ства і обробки матеріалів (ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архітектури» МОН України). 
(109/5)

Березовський Євген Кирилович, аспірант кафедри тех-
нології авіаційних двигунів Запорізького національного 
технічного університету: «Забезпечення якості широко-
хордних робочих лопаток вентилятора турбореактивних 
двоконтурних двигунів для підвищення експлуатаційних 
характеристик» (05.07.02 – проектування, виробництво та 
випробування літальних апаратів). Спецрада Д 64.062.04 
у Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 788-
40-09). Науковий керівник – Качан О. Я., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології виробництва 
авіаційних двигунів (Запорізький національний технічний 
університет). Опоненти: Сорокін В. Ф., доктор тех. наук, 
професор, декан факультету авіаційних двигунів (Націо-
нальний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут»); Фадєєв В. А., 
доктор тех. наук, професор, заступник голови правління з 
наукової роботи (ПрАТ «ФЕД»). (111/5)

Шалапко Денис Олегович, викладач кафедри судно-
вого машинобудування та енергетики Херсонської філії 
Національного університету кораблебудування імені ад-
мірала Макарова: «Підвищення ефективності суднових 
двигунів внутрішнього згоряння застосуванням малих до-
мішок водню до основного палива» (05.05.03 – двигуни 
та енергетичні установки). Спецрада Д 38.060.01 у Націо-
нальному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, просп. Геро-
їв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий керівник – 
Тимошевський Б. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри двигунів внутрішнього згоряння та технічної екс-
плуатації (Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова). Опоненти: Білогуб О. В., доктор 
тех. наук, професор кафедри 203 «Конструкція авіаційних 
двигунів» (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України); Білоусов Є. В., кандидат тех. наук, доцент, декан 
факультету суднової енергетики (Херсонська державна 
морська академія МОН України). (131/5)

Богомазова Ганна Євгенівна, асистент кафедри управ-
ління вантажною і комерційною роботою Українського 
державного університету залізничного транспорту: «Фор-
мування автоматизованої технології управління вагонопо-

токами на залізничних напрямках» (05.22.01 – транспортні 
системи). Спецрада Д 64.820.04 в Українському держав-
ному університеті залізничного транспорту МОН України 
(61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-
85). Науковий керівник – Костєнніков О. М., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри управління вантажною і ко-
мерційною роботою (Український державний університет 
залізничного транспорту). Опоненти: Жуковицький І. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електрон-
них обчислювальних машин (Дніпровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна); Кириченко Г. І., кандидат тех. наук, до-
цент, завідувач кафедри технологій транспорту та управ-
ління процесами перевезень (Державний університет  
інфраструктури та технологій). (132/5)

Булаковська Анна Олександрівна, завідувач лабо-
раторії аналізу та обробки інформації Київського коле-
джу зв’язку МОН України: «Комп’ютеризована система 
контролю трубопроводів з томографічним опрацюванням 
акустичних сигналів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та 
компоненти). Спецрада Д 26.187.02 в Інституті електро-
динаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
56; тел. (044) 366-26-45). Науковий керівник – Понома-
ренко О. В., кандидат тех. наук, доцент, директор Коледжу 
інженерії та управління (Національний авіаційний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Зварич В. М., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу теоретичної електротехніки та діа-
гностики електротехнічного обладнання (Інститут електро-
динаміки НАН України); Запорожець А. О., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу 
та оптимізації теплофізичних процесів (Інститут технічної 
теплофізики НАН України). (133/5)

Мазилюк Павло Вікторович, асистент кафедри авто-
мобілів і транспортних технологій Луцького національного 
технічного університету: «Розробка методу раціонально-
го проїзду транспортними засобами регульованих діля-
нок доріг» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада К 
35.052.20 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-21-11). Науковий керівник – Сітов-
ський О. П., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
автомобілів і транспортних технологій (Луцький націо-
нальний технічний університет МОН України). Опоненти: 
Шраменко Н. Ю., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри транспортних технологій і логістики (Харківський 
національний технічний університет сільського господар-
ства імені Петра Василенка МОН України); Могила І. А., 
кандидат тех. наук, начальник відділу розвитку (КП «Льві-
велектротранс»). (134/5)

Буховець Валерій Миколайович, асистент кафедри 
конструювання верстатів, інструментів та машин Терно-
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пільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя: «Комплексне самоналагоджувальне осна-
щення для високоефективного затиску та багаторізцевої 
обробки» (05.03.01 – процеси механічної обробки, вер-
стати та інструменти). Спецрада К 58.052.03 у Тернопіль-
ському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 
56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Луців І. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри констру-
ювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя). 
Опоненти: Кузнєцов Ю. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри конструювання верстатів та машин 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Редь-
ко Р. Г., кандидат тех. наук, доцент, декан факультету 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Луцький 
національний технічний університет). (138/5)

Кислиця Максим Валерійович, молодший науковий 
співробітник кафедри фізики низьких температур Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Нанокомпозиційний матеріал на основі Al2O3 інструмен-
тального призначення, отриманий методом електроконсо-
лідації» (05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних 
матеріалів). Спецрада Д 64.050.03 у Національному тех-
нічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 21; 
тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Геворкян Е. С., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри якості, 
стандартизації, сертифікації та технології виготовлення 
матеріалів (Український державний університет залізнич-
ного транспорту). Опоненти: Логвінков С. М., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри природоохоронних 
технологій, екології та безпеки життєдіяльності (Харків-
ський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця); Пісчанська В. В., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри металургійного палива та вогнетривів (Національна 
металургійна академія України). (140/5)

Столбовий Михайло Іванович, головний спеціаліст-
юрисконсульт сектору правового забезпечення архітек-
турної та містобудівної діяльності відділу правового забез-
печення департаменту територіального контролю Харків-
ської міськради: «Технологія відеореферування на основі 
кластеризації для інформаційного пошуку» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Харків-
ському національному університеті радіоелектроніки МОН 
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 
702-10-16). Науковий керівник – Машталір С. В., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри інформатики (Хар-
ківський національний університет радіоелектроніки МОН 
України). Опоненти: Жолткевич Г. М., доктор тех. наук, 
професор, декан факультету математики та інформатики 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-

на МОН України); Рак Т. Є., доктор тех. наук, доцент, про-
ректор з науково-педагогічної роботи (IT Step University 
МОН України, м. Львів). (152/5)

Худов Владислав Геннадійович, молодший науковий 
співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій 
Харківського національного університету радіоелектро-
ніки МОН України: «Методи тематичного сегментування 
зображень з бортових систем оптико-електронного спо-
стереження на основі мурашиних алгоритмів» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Хар-
ківському національному університеті радіоелектроніки 
МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 
(057) 702-10-16). Науковий керівник – Рубан І. В., доктор 
тех. наук, професор, перший проректор (Харківський на-
ціональний університет радіоелектроніки МОН України). 
Опоненти: Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних управляючих систем 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Украї-
ни); Барабаш О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри вищої математики (Державний університет теле-
комунікацій МОН України). (153/5)

Панік Леонід Олександрович, старший викладач кафе-
дри комп’ютерних інформаційних технологій Дніпровсько-
го національного університету залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна: «Спеціалізовані бага-
токритеріальні моделі аналізу та планування неоднорідних 
потоків у транспортних мережах» (01.05.02 – математичне 
моделювання та обчислювальні методи – технічні науки). 
Спецрада Д 08.084.01 у Національній металургійній акаде-
мії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагарі-
на, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Скало-
зуб В. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету 
«Технічна кібернетика» (Дніпровський національний уні-
верситет залізничного транспорту імені академіка Всево-
лода Лазаряна). Опоненти: Корсун В. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри метрології та інформацій-
но-вимірювальних технологій (Національний технічний 
університет «Дніпровська політехніка»); Ларіонов Г. І., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут 
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). 
(167/5)

Зятюк Юрій Юрійович, старший викладач кафедри 
автомобільних доріг, основ та фундаментів Національ-
ного університету водного господарства та природоко-
ристування МОН України: «Напружено-деформований 
стан та розрахунок залізобетонних згинальних елементів, 
підсилених в стиснутій і розтягнутій зонах» (05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада К 
47.104.06 у Національному університеті водного госпо-
дарства та природокористування МОН України (33028, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-98). Науковий 
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керівник – Борисюк О. П., кандидат тех. наук, професор 
кафедри промислового, цивільного будівництва та інже-
нерних споруд (Національний університет водного госпо-
дарства та природокористування МОН України). Опоненти: 
Бліхарський З. Я., доктор тех. наук, професор, директор 
Інституту будівництва та інженерії довкілля (Національ-
ний університет «Львівська політехніка» МОН України); 
Задорожнікова І. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний 
технічний університет МОН України). (215/5)

Ковальчук Світлана Степанівна, інженер І категорії 
кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
Національного університету харчових технологій МОН 
України: «Удосконалення технології висококонцентрова-
них бражок із зернової сировини» (05.18.05 – технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння). Спецрада Д 
26.058.04 у Національному університеті харчових техноло-
гій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; 
тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Мудрак Т. О., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри біотехноло-
гії продуктів бродіння і виноробства (Національний уні-
верситет харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Олійнічук С. Т., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу технології бродильних вироб-
ництв (Інститут продовольчих ресурсів НААН України); 
Маринченко Л. В., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник, старший викладач кафедри біоінформатики 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни). (217/5)

Яневич Олександр Костянтинович, заступник на-
чальника лабораторії цифрових систем передавання ДП 
«Одеський НДІ зв’язку»: «Моделі та методи розрахунку 
характеристик систем передачі мережами електропро-
водки» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). 
Спецрада Д 41.816.01 в Одеській національній академії 
зв’язку імені О. С. Попова МОН України (65029, м. Оде-
са, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). Науковий ке-
рівник – Балашов В. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри «Телекомунікаційні системи» (Одеська 
національна академія зв’язку імені О. С. Попова). Опонен-
ти: Князєва Н. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри «Комп’ютерна інженерія» (Одеська національна 
академія харчових технологій МОН України); Отрох С. І., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри «Мобільні 
та відеоінформаційні технології» (Державний університет  
телекомунікацій МОН України). (221/5)

Захаров Денис Сергійович, директор TOB «PC Інжи-
ніринг», м. Харків: «Дорожні цементні бетони з високою 
міцністю на розтяг» (05.23.05 – будівельні матеріали та ви-
роби). Спецрада Д 64.820.02 в Українському державному 
університеті залізничного транспорту МОН України (61050, 

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). На-
уковий керівник – Толмачов С. М., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії (Харківський національний автомобільно-
дорожній університет). Опоненти: Солодкий С. Й., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобільних 
доріг та мостів (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України); Казімагомедов І. Е., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів 
та виробів (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури МОН України). (230/5)

Гречка Олександра Вячеславівна, начальник бюро 
шихтопідготовки та хлорування проектно-конструктор-
ського відділу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий ком-
бінат»: «Розробка жаротривкого сплаву з підвищеними 
фізико-механічними та експлуатаційними властивостями 
для електронагрівачів» (05.02.01 – матеріалознавство). 
Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському державному тех-
нічному університеті МОН України (51918, м. Кам’янське, 
вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-16). Науковий 
керівник – Міщенко В. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріа-
лів (Запорізький національний університет). Опоненти: 
Гайдук С. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри фізичного матеріалознав-
ства (Національний університет «Запорізька політехніка» 
МОН України); Дергач Т. О., доктор тех. наук, провідний 
науковий співробітник лабораторії експериментальних 
наукових досліджень (ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архітектури» МОН України). 
(240/5)

Кравчишин Віталій Степанович, асистент кафедри 
автоматизованих систем управління Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»: «Інтелектуалізація 
управління комплексною системою генерації електричної 
енергії» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 
35.052.14 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Медиков-
ський М. О., доктор тех. наук, професор, директор Інститу-
ту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Сеньківський В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних техноло-
гій (Українська академія друкарства МОН України); Оси-
пенко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
комп’ютерної інженерії та електромеханіки (Київський на-
ціональний університет технологій та дизайну МОН Укра-
їни). (242/5)

Комар Микола Миколайович, науковий співробітник 
Міжнародного ННЦ інформаційних технологій та систем 
НАН та МОН України: «Інформаційна технологія керуван-
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ня повітряним кораблем в умовах зовнішніх збурень та 
особливих ситуацій у польоті» (05.13.06 – інформаційні 
технології). Спецрада Д 26.171.01 у Міжнародному ННЦ 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
(03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 
526-25-49). Науковий керівник – Павлова С. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач 
кафедри авіоніки (Національний авіаційний університет 
МОН України). Опоненти: Бідюк П. І., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри математичних методів систем-
ного аналізу (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України); Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-аналі-
тичної діяльності та інформаційної безпеки (Національний 
транспортний університет МОН України). (243/5)

Волков Олександр Євгенович, старший науковий спів-
робітник Міжнародного ННЦ інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України: «Інформаційна технологія 
управління динамічними конфліктними ситуаціями пові-
тряних кораблів у масштабі реального часу» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 26.171.01 у Міжна-
родному ННЦ інформаційних технологій та систем НАН та 
МОН України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 
40; тел. (044) 526-25-49). Науковий керівник – Павло-
ва С. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, 
доцент, завідувач кафедри авіоніки (Національний авіацій-
ний університет МОН України). Опоненти: Аль-Амморі Алі 
Нурддинович, доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 
безпеки (Національний транспортний університет МОН 
України); Семко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київ-
ський університет імені Бориса Грінченка МОН України). 
(244/5)

Дятел Олександр Олексійович, науковий співробітник 
відділу екології водних екосистем та охорони вод Інсти-
туту водних проблем і меліорації НААН України: «Форму-
вання водообміну та його прогнозування в умовах техно-
генезу на меліорованих територіях Волинського Полісся» 
(06.01.02 – сільськогосподарські меліорації). Спецрада Д 
26.362.01 в Інституті водних проблем і меліорації НААН 
України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37; тел. (044) 
257-40-30, 257-12-69). Науковий керівник – Цвєтова О. В., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (Інсти-
тут водних проблем і меліорації НААН України). Опоненти: 
Шевченко О. Л., доктор геол. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної 
геології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Волк П. П., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
водної інженерії та водних технологій (ДВНЗ «Національ-
ний університет водного господарства та природокористу-
вання). (253/5)

Паньків Володимир Ігорович, інженер ІІ категорії від-
ділу автоматизації електричних систем Інституту електро-
динаміки НАН України: «Методи та засоби підвищення 
точності первинних вимірювальних каналів струму циф-
рових підстанцій енергосистем» (05.14.02 – електричні 
станції, мережі і системи). Спецрада Д 26.187.03 в Інсти-
туті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). Науковий керівник – 
Танкевич Є. М., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу авто-
матизації електричних систем (Інститут електродинаміки 
НАН України). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електричних станцій та сис-
тем (Вінницький національний технічний університет МОН 
України); Варецький Ю. О., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри електричних систем та мереж (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни). (302/5)

Хвалін Денис Ігорович, інженер ІІ категорії сектору 
теплогідравліки ядерних установок відділу безпеки ядер-
них установок Інституту проблем безпеки атомних елек-
тростанцій НАН України: «Внутрішнє екранування крайніх 
пакетів осердя статора потужного синхронного генера-
тора» (05.09.01 – електричні машини і апарати). Спецра-
да Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-
45). Науковий керівник – Кенсицький О. Г., доктор тех. 
наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичної 
електротехніки та діагностики електротехнічного облад-
нання (Інститут електродинаміки НАН України). Опоненти: 
Васько П. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач від-
ділу гідроенергетики (Інститут відновлюваної енергети-
ки НАН України); Чумак В. В., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри електромеханіки (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені  
Ігоря Сікорського» МОН України). (308/5)

Семко Олексій Вікторович, молодший науковий співро-
бітник Інституту телекомунікацій і глобального інформа-
ційного простору НАН України: «Інформаційна технологія 
інтелектуального управління маршрутизацією в сенсорних 
мережах варіативної топології за умов обмежень і неви-
значеностей» (05.13.06 – інформаційні технології). Спец-
рада Д 26.255.01 в Інституті телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України (03186, м. Київ, 
Чоколівський бульв., 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий 
керівник – Бурячок В. Л., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: 
Козлюк І. О., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри телекомунікаційних систем (Національний авіаційний 
університет); Власенко В. О., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Дер-
жавний університет телекомунікацій). (309/5)
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Мощіль Віктор Євгенович, науковий співробітник Інсти-
туту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України: 
«Закономірності формування структури плавленої тексту-
рованої YВаСuО кераміки з високим рівнем надпровідних 
та механічних властивостей в умовах контрольованого 
тиску кисню» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 
26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені В. М. Ба-
куля НАН України (04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2; 
тел (044) 468-86-32). Науковий керівник – Пріхна Т. О., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу технології високих тисків, функціо-
нальних керамічних композитів та дисперсних надтвердих 
матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Ба-
куля НАН України). Опоненти: Маслов В. П., доктор тех. 
наук, професор, завідувач відділу фізико-технологічних 
основ сенсорного матеріалознавства (Інститут фізики 
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); 
Явецький Р. П., доктор тех. наук, старший дослідник, за-
відувач відділу кристалічних матеріалів складних сполук 
(Інститут монокристалів НАН України). (313/5)

Бодюл Олена Станіславівна, старший викладач кафе-
дри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеської 
національної академії харчових технологій МОН України: 
«Теплофізичні властивості конденсованих фаз метану та 
його галоїдопохідних» (05.14.06 – технічна теплофізика 
та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 41.088.03 в 
Одеській національній академії харчових технологій МОН 
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-
32-84). Науковий керівник – Якуб Л. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри теплофізики та прикладної 
екології (Одеська національна академія харчових техно-
логій МОН України). Опоненти: Недоступ В. І., доктор тех. 
наук, професор (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Бо-
гатського НАН України); Константинов В. О., доктор фіз.-
мат. наук, старший науковий співробітник, головний на-
уковий співробітник (Фізико-технічний інститут низьких 
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). (314/5)

Томчик Олена Миколаївна, інженер І категорії з патент-
ної та винахідницької роботи Одеської національної ака-
демії харчових технологій МОН України: «Вдосконалення 
засобів зниження тепловитрат малих охолоджуваних 
об’єктів» (05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресор-
на техніка, системи кондиціювання). Спецрада Д 41.088.03 
в Одеській національній академії харчових технологій МОН 
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-
32-84). Науковий керівник – Хмельнюк М. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри холодильних уста-
новок та кондиціювання повітря (Одеська національна 
академія харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Нікульшін В. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної, загальної та нетрадиційної енерге-
тики (Одеський національний політехнічний університет 
МОН України); Мірончук Ю. А., кандидат тех. наук, доцент, 

провідний науковий співробітник наукового центру (Жито-
мирський військовий інститут імені С. П. Корольова Міно-
борони України). (315/5)

Петров Дмитро Вікторович, інженер ІІ категорії з ре-
монту контрольно-вимірювальних приладів та апаратури 
бюро ремонту засобів виміру та обслуговування систем 
автоматики та інформаційно-вимірювальних систем тех-
нологічного устаткування ДП «Ізюмський приладобудів-
ний завод»: «Технологія оптичних кольорових стекол 
інфрачервоного діапазону спеціального призначення» 
(05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матері-
алів). Спецрада Д 64.050.03 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Брагіна Л. Л., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри технології кераміки, 
вогнетривів, скла та емалей (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут»). Опонен-
ти: Голеус В. І., доктор тех. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри хімічної 
технології кераміки і скла (Український державний хіміко-
технологічного університет); Світличний Є. О., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут фізики 
твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «Хар-
ківський фізико-технічний інститут» НАН України). (362/5)

Гриньова Ірина Іванівна, асистент кафедри залізо-
бетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської 
державної академії будівництва та архітектури: «Напру-
жено-деформований стан та залишкова несуча здатність 
кам’яних стовпів» (05.23.01 – будівельні конструкції, бу-
дівлі та споруди). Спецрада Д 41.085.01 в Одеській дер-
жавній академії будівництва та архітектури МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). 
Науковий керівник – Клименко Є. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри залізобетонних конструк-
цій та транспортних споруд (Одеська державна академія 
будівництва та архітектури). Опоненти: Савицький М. В., 
доктор тех. наук, професор, ректор, професор кафедри 
залізобетонних і кам’яних конструкцій (Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури); Довжен-
ко О. О., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри 
залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів 
(Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка). (367/5)

Чабан Назарій Ігорович, науковий співробітник НДІ 
нафтогазової енергетики і екології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу: «Удо-
сконалення методу оцінки технічного стану бурильних та 
насосно-компресорних труб» (05.05.12 – машини нафто-
вої та газової промисловості). Спецрада Д 20.052.04 в Іва-
но-Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, 
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вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). Науковий ке-
рівник – Миндюк В. Д., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри енергетичного менеджменту та технічної діагностики 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Майстренко А. Л., доктор тех. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу комп’ютерного моделювання та механіки 
композиційних матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів 
імені В. М. Бакуля); Кузьмін О. О., кандидат тех. наук, на-
чальник сектору диспетчеризації (ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Долинанафтогаз»). (369/5)

Малашкевич Дмитро Сергійович, асистент кафедри 
підземної розробки родовищ Національного технічно-
го університету «Дніпровська політехніка» МОН України: 
«Обґрунтування параметрів конструктивно-технологічної 
схеми селективного відпрацювання пластів із залишенням 
породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Захід-
ного Донбасу)» (05.15.02 – підземна розробка родовищ 
корисних копалин). Спецрада Д 08.080.03 у Національ-
ному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 
МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 
19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Бондаренко В. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри підземної 
розробки родовищ (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Кру-
ковський О. П., доктор тех. наук, член-кореспондент НАН 
України, старший науковий співробітник, заступник дирек-
тора з наукової роботи (Інститут геотехнічної механіки іме-
ні М. С. Полякова НАН України); Вівчаренко О. В., кандидат 
тех. наук, керівник департаменту з виробництва Дирекції з 
видобутку вугілля (ТОВ «ДТЕК Енерго»). (375/5)

Баранецька Дарія Сергіївна, асистент кафедри 
комп’ютерних технологій будівництва Факультету архітек-
тури, будівництва та дизайну Національного авіаційного 
університету: «Напружено-деформований стан сталеза-
лізобетонних перекриттів із застосуванням зовнішнього 
армування різними видами профільованого настилу» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада К 26.062.12 у Національному авіаційному уні-
верситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1; тел. (044) 497-80-28). Науковий керівник – 
Лапенко О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри комп’ютерних технологій будівництва (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Голоднов О. І., доктор 
тех. наук, професор, учений секретар (ТОВ «Український 
інститут сталевих конструкцій імені В. Шимановського»); 
Гензерський Ю. В., кандидат тех. наук, заступник директо-
ра (ТОВ «ЛІРА-САПР»). (389/5)

Машурка Сергій Володимирович, головний енергетик 
Національного технічного університету «Дніпровська по-
літехніка» МОН України: «Геомеханічне обґрунтування 
параметрів комбінованого кріплення і способу охорони 

виробок, що використовують повторно в складних гірни-
чо-геологічних умовах» (05.15.09 – геотехнічна і гірнича 
механіка). Спецрада Д 08.080.04 у Національному техніч-
ному університеті «Дніпровська політехніка» МОН України 
(49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562) 
47-24-11). Науковий керівник – Солодянкін О. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри будівництва, гео-
техніки і геомеханіки (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Кур-
носов С. А., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник відділу проблем 
розробки родовищ на великих глибинах (Інститут геотех-
нічної механіки імені М. С. Полякова НАН України); Стовп-
ник С. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
геоінженерії (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України). (390/5)

Прокудін Олександр Зотикович, менеджер з пошуку 
об’єктів нерухомості відділу розвитку мережі ТОВ «Оме-
га»: «Параметри технології зведення та конструкції ком-
бінованого кріплення капітальних виробок шахт при ак-
тивізації геотехнічних факторів» (05.15.04 – шахтне та 
підземне будівництво). Спецрада Д 08.080.04 у ДВНЗ «На-
ціональний гірничий університет» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-
11). Науковий керівник – Солодянкін О. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри будівництва, геотех-
ніки і геомеханіки (ДВНЗ «Національний гірничий універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Тютькін О. Л., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри мостів і тунелів (Дніпро-
петровський національний університет залізничного тран-
спорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України, 
м. Жовті Води). професор кафедри комп’ютерних та ін-
формаційних технологій (Обласний КВНЗ «Інститут під-
приємництва «Стратегія» МОН України); Слащов І. М., кан-
дидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ 
на великих глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України). (392/5)

Білянін Роман Володимирович, начальник виробничо-
диспетчерського відділу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»: 
«Тепловий контроль технічного стану індукційних устано-
вок для виробництва мідної катанки» (05.11.13 – прилади 
і методи контролю та визначення складу речовин). Спец-
рада Д 64.050.09 у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науко-
вий керівник – Золотарьов В. М., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри електроізоляційної та кабельної 
техніки (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Сахацький В. Д., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри метрології та 
безпеки життєдіяльності (Харківський національний авто-
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мобільно-дорожній університет); Волохін В. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики 
(Сумський державний університет). (394/5)

Сірий Ігор Олександрович, асистент кафедри сільсько-
господарських машин Таврійського державного агротех-
нологічного університету МОН України: «Обґрунтування 
параметрів робочого органу культиватора-плоскоріза 
з розпушувачами для умов Півдня України» (05.05.11 – 
машини і засоби механізації сільськогосподарського ви-
робництва). Спецрада Д 18.819.01 у Таврійському дер-
жавному агротехнологічному університеті МОН України 
(72310, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18; 
тел. (0619) 42-06-18). Науковий керівник – Кувачов В. П., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри машиновико-
ристання в землеробстві (Таврійський державний агро-
технологічний університет МОН України). Опоненти: Пас-
тухов В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
сільськогосподарських машин (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України); Лещенко С. М., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського 
машинобудування (Центральноукраїнський національний 
технічний університет МОН України). (402/5)

Гречук Андрій Ігорович, після закінчення аспірантури 
в 2018 р. тимчасово не працює: «Підвищення ефектив-
ності процесу свердління вуглепластиків та склопласти-
ків лезовими алмазними свердлами» (05.03.01 – процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 
26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені В. М. Ба-
куля НАН України (04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2; 
тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – Девін Л. М., 
професор, провідний науковий співробітник (Інститут 
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). 
Опоненти: Мамлюк О. В., доктор тех. наук, професор, ди-
ректор (Київський авіаційний технікум МОН України); По-
святенко Е. К., доктор тех. наук, професор кафедри ви-
робництва, ремонту та матеріалознавства (Національний 
транспортний університет МОН України). (411/5)

Пікуль Анатолій Володимирович, асистент кафедри ме-
талевих та дерев’яних конструкцій Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури МОН України: 
«Методика розрахунку нетонких пластин та оболонок на 
основі просторових криволінійних скінченних елементів» 
(05.23.17 – будівельна механіка). Спецрада Д 26.056.04 у 
Київському національному університеті будівництва і архі-
тектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник – 
Іванченко Г. М., доктор тех. наук, професор, декан буді-
вельного факультету (Київський національний університет 
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Чир-
ков О. Ю., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу чисельних і 

експериментальних методів дослідження конструкційної 
міцності (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка 
НАН України); Андрусенко О. М., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри вищої математики (Національний 
транспортний університет МОН України). (437/5)

Лозинський Віктор Адамович, провідний інженер ка-
федри картографії та геопросторового моделювання На-
ціонального університету «Львівська політехніка»: «Гео-
інформаційний моніторинг полігонів твердих побутових 
відходів» (05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та карто-
графія). Спецрада Д 35.052.12 у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керів-
ник – Сосса Р. І., доктор географ. наук, доцент, завідувач 
кафедри картографії та геопросторового моделювання Ін-
ституту геодезії (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України). Опоненти: Лященко А. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри геоінформатики 
і фотограмметрії (Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури МОН України); Янчук Р. М., канди-
дат тех. наук, доцент, завідувач кафедри геодезії та карто-
графії (Національний університет водного господарства та 
природокористування МОН України). (439/5)

Третяк Софія Корниліївна, інженер III категорії ГНДЛ-
18 Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистан-
ційного зондування Землі та геоінформаційних техноло-
гій» (05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картогра-
фія). Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий ке-
рівник – Бурштинська Х. В., доктор тех. наук, професор 
кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту гео-
дезії (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Кохан С. С., доктор тех. наук, до-
цент, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних 
досліджень Землі (Київський національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Волошин В. У., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри геодезії, землевпорядкування і кадастру (Східноєв-
ропейський національний університет імені Лесі Українки 
МОН України). (440/5)

Нестеренко Оксана Борисівна, науковий співробіт-
ник навчально-науково-виробничого відділу Черкасько-
го інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного захисту Украї-
ни: «Методи та засоби синтезу операційного потокового 
шифрування за критерієм строгого стійкого кодування» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да К 73.052.04 у Черкаському державному технологічно-
му університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – 
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Рудницький В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії 
(Черкаський державний технологічний університет). Опо-
ненти: Кулик А. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова); Пархуць Л. Т., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри захисту інформації (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»). (463/5)

Козловська Світлана Григорівна, старший викладач ка-
федри менеджменту і адміністрування ВНЗ «Східноєвро-
пейський університет економіки і менеджменту»: «Методи 
синтезу груп симетричних операцій для потокового шиф-
рування» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному техно-
логічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий ке-
рівник – Рудницький В. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної 
інженерії (Черкаський державний технологічний універси-
тет). Опоненти: Кулик А. Я., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної 
апаратури (Вінницький національний медичний універси-
тет імені М. І. Пирогова); Пархуць Л. Т., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри захисту інформації (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). (464/5)

Медведєв Денис Олегович, аспірант Харківського на-
ціонального університету радіоелектроніки: «Метод ефек-
тивного кодування відеокадрів для підвищення продук-
тивності інформаційних систем» (05.13.06 – інформаційні 
технології). Спецрада К 73.052.04 у Черкаському держав-
ному технологічному університеті МОН України (18006, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). 
Науковий керівник – Бараннік В. В., доктор тех. наук, про-
фесор, начальник кафедри бойового застосування та 
експлуатації АСУ (Харківський національний університет 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). Опоненти: Оксі-
юк О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
кібербезпеки та захисту інформації (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Прокопенко Т. О., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформацій-
них технологій проектування (Черкаський державний тех-
нологічний університет). (465/5)

Белікова Тетяна Вячеславівна, практичний психолог 
КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка № 14»: «Ме-
тоди виявлення деструктивного інформаційно-психоло-
гічного впливу для інформаційних технологій забезпечен-
ня безпеки підлітків» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному техно-
логічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий 
керівник – Бараннік В. В., доктор тех. наук, професор, на-

чальник кафедри бойового застосування та експлуатації 
АСУ (Харківський національний університет Повітряних 
Сил імені Івана Кожедуба). Опоненти: Оксіюк О. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 
захисту інформації (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Шостак І. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інженерії програмного за-
безпечення (Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 
(467/5)

Вдовиченко Антон Валерійович, інженер ТОВ «РОС-
ТОК-ПРИЛАД ЛТД»: «Методи та засоби підвищення 
точності вимірювання активної потужності при малому 
співвідношенні активної та повної потужності» (05.01.02 – 
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечен-
ня). Спецрада Д 26.002.20 у Національному технічному уні-
верситеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Туз Ю. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
автоматизації експериментальних досліджень (Націо-
нальний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Тесик Ю. Ф., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу електрич-
них і магнітних вимірювань № 5 (Інститут електродинаміки 
НАН України); Шевкун С. М., кандидат тех. наук, начальник 
НДВ державних еталонів електромагнітних величин, часу 
і частоти (відділ № 11) (ДП «Всеукраїнський державний 
НВЦ стандартизації, метрології, сертифікації та захисту 
прав споживачів»). (469/5)

Хахалєва Ірина Вікторівна, провідний фахівець з 
управління асортиментом ТОВ «Інтертоп Україна»: «Без-
печність та якість концентратів молочно-цикорних напоїв» 
(05.18.15 – товарознавство харчових продуктів). Спецрада 
Д 26.055.02 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Ру-
давська Г. Б., доктор с.-г. наук, професор, професор ка-
федри товарознавства, управління безпечністю та якістю 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет). Опоненти: Лозова Т. М., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових продуктів (Львівський торго-
вельно-економічний університет Укоопспілки); Шаповало-
ва Н. П., кандидат тех. наук, доцент кафедри експертизи 
харчових продуктів (Національний університет харчових 
технологій МОН України). (473/5)

Ільїн Микола Іванович, науковий співробітник кафедри 
математичних методів захисту інформації Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інформаційна техноло-
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гія екологічного моніторингу процесів забруднення атмос-
фери з використанням високопродуктивних обчислень» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.002.29 
у Національному технічному університеті України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Новіков О. М., доктор тех. 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
(перспективний розвиток) (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). Опоненти: Машталір С. В., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри інформатики (Харківський на-
ціональний університет радіоелектроніки); Іванюта С. П., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник 
завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки (На-
ціональний інститут стратегічних досліджень). (485/5)

Сидор Андрій Іванович, старший викладач кафедри 
обчислювальної техніки Національного університету вод-
ного господарства та природокористування: «Методи та 
процесори розпізнавання багатомірних образів у Хеммін-
говому просторі» (05.13.05 – комп’ютерні системи та ком-
поненти). Спецрада К 58.082.02 у Тернопільському націо-
нальному економічному університеті МОН України (46020, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). На-
уковий керівник – Николайчук Я. М., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних 
систем (Тернопільський національний економічний уні-
верситет). Опоненти: Максимович В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних 
технологій (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Кондратенко Ю. П., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних 
систем (Чорноморський національний університет імені  
Петра Могили). (491/5)

Ліп’яніна-Гончаренко Христина Володимирівна, ви-
кладач кафедри економічної кібернетики та інформатики 
Тернопільського національного економічного універси-
тету: «Інформаційна технологія моделювання та аналізу 
туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного 
підходу» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
К 58.082.02 у Тернопільському національному економіч-
ному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – 
Крилов В. М., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри прикладної математики (Одеський національний 
політехнічний університет). Опоненти: Поворознюк А. І., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчис-
лювальної техніки та програмування (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»); 
Мазурок Т. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри прикладної математики та інформатики (Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського). (492/5)

Губський Петро Вячеславович, фахівець ІІІ категорії 
галузевої НДЛ «Електропостачання та енергозбереження» 
Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Підви-
щення енергетичної ефективності системи тягового елек-
тропостачання постійного струму при швидкісному русі» 
(05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 08.820.01 у 
Дніпровському національному університеті залізнично-
го транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН 
України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 
373-15-63). Науковий керівник – Кузнецов В. Г., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри «Інтелектуальні 
системи електропостачання» (Дніпровський національ-
ний університет залізничного транспорту імені академіка 
Всеволода Лазаряна). Опоненти: Любарський Б. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри «Електричний 
транспорт та тепловозобудування» (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут»); 
Божко В. В., кандидат тех. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник начальника (Харківське відділення філії 
«Проектно-вишукувальний інститут залізничного тран-
спорту» АТ «Укрзалізниця»). (493/5)

Станіна Ольга Дмитрівна, асистент кафедри системно-
го аналізу і управління Національного технічного універ-
ситету «Дніпровська політехніка»: «Моделі та методи роз-
міщення двоетапного виробництва з неперервно розподі-
леним ресурсом» (01.05.02 – математичне моделювання 
та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.051.09 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-55-35). Науковий керівник – Ус С. А., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри системного 
аналізу і управління (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Фе-
дорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Украї-
ни); Гнатушенко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри інформаційних технологій і систем (Національна 
металургійна академія України МОН України). (495/5)

Романюк Сергій Олександрович, директор ТОВ «ТД 
«АНШАР»: «Методи, моделі та система формування три-
вимірних зображень облич людей для реконструктивної 
та пластичної медицини» (05.11.17 – біологічні та медичні 
прилади і системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінницько-
му національному технічному університеті МОН України 
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-
08-48). Науковий керівник – Павлов С. В., доктор тех. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Вінницький на-
ціональний технічний університет). Опоненти: Русин Б. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу методів та 
систем дистанційного зондування (Фізико-механічний ін-
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ститут імені Г. В. Карпенка НАН України); Ткачук Р. А., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри біотехнічних 
систем (Тернопільський національний технічний універси-
тет імені Івана Пулюя). (496/5)

Кузь Василь Іванович, молодший науковий співробіт-
ник НДЧ кафедри приладів і контрольно-вимірювальних 
систем Тернопільського національного технічного універ-
ситету імені Івана Пулюя: «Метод та система динамічно-
го ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії» 
(05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спец-
рада К 05.052.06 у Вінницькому національному технічному 
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – 
Андрійчук В. А., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри електричної інженерії (Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: 
Сторчун Є. В., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних 
технологій (Національний університет «Львівська політех-
ніка»); Мосійчук В. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри радіоприймання та оброблення сигналів (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (497/5)

Ярославський Ярослав Іванович, директор ДП «Він-
ницький науково-дослідний та проектний інститут земле-
устрою»: «Волоконно-оптична телемедична мережа для 
обміну відеозображеннями» (05.11.17 – біологічні та ме-
дичні прилади і системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінниць-
кому національному технічному університеті МОН України 
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-
08-48). Науковий керівник – Злепко С. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Він-
ницький національний технічний університет). Опоненти: 
Тимчик Г. С., доктор тех. наук, професор, декан приладо-
будівного факультету (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Філатова Г. Є., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри обчислювальної техніки та програму-
вання (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). (498/5)

Новосельцев Ігор Валерійович, фізична особа-підпри-
ємець: «Методи та засоби розпізнавання змін властивос-
тей об’єкта за зображенням на основі штучних нейронних 
мереж» (05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту). 
Спецрада Д 64.052.01 у Харківському національному уні-
верситеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 14; тел. (057) 70-21-354). Науковий керів-
ник – Аксак Н. Г., кандидат тех. наук, доцент, професор ка-
федри електронних обчислювальних машин (Харківський 
національний університет радіоелектроніки). Опоненти: 
Березький О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри комп’ютерної інженерії (Тернопільський національ-

ний економічний університет МОН України); Олійник А. О., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри програмних 
засобів (Запорізький національний технічний університет 
МОН України). (500/5)

Бердник Оксана Юріївна, асистент кафедри техноло-
гії будівельних конструкцій і виробів Київського націо-
нального університету будівництва і архітеткури: «Гнучкі 
теплозвукоізоляційні вироби на основі модифікованого 
базальтового волокна» (05.23.05 – будівельні матеріали 
та вироби). Спецрада Д 26.056.05 у Київському національ-
ному університеті будівництва і архітектури МОН України 
(03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044) 
241-55-80). Науковий керівник – Гоц В. І., доктор тех. наук, 
професор, декан будівельно-технологічного факультету 
(Київський національний університет будівництва і архі-
тектури МОН України). Опоненти: Шабанова Г. М., доктор 
тех. наук, професор, кафедра технології кераміки, вогне-
тривів, скла та емалей (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Дюжилова Н. О., кандидат тех. наук, заступник комер-
ційного директора з питань маркетингу (ТОВ «АЕРОК», 
м. Обухів). (545/5)

Бочкарьов Олексій Юрійович, старший викладач кафе-
дри електронних обчислювальних машин Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Організація адап-
тивних вимірювально-обчислювальних процесів в авто-
номних розподілених системах» (05.13.05 – комп’ютерні 
системи та компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-23-98). Науковий керівник – Голембо В. А., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри електронних обчис-
лювальних машин (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Русин Б. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу методів та систем 
дистанційного зондування (Фізико-механічний інститут 
імені Г. В. Карпенка НАН України); Пєтух А. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри програмного забез-
печення (Вінницький національний технічний університет 
МОН України). (555/5)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Марініч Любов Григорівна, в. о. завідувача лабораторії 

селекції кормових культур Полтавської державної сіль-
ськогосподарської станції імені М. І. Вавілова Інституту 
свинарства і агропромислового виробництва НААН Укра-
їни: «Оцінка колекційного та створення селекційного ма-
теріалу стоколосу безостого в умовах Лісостепу України» 
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада К 55.859.03 у 
Сумському національному аграрному університеті та Пол-
тавській державній аграрній академії МОН України (40021, 
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40). 
Науковий керівник – Бугайов В. Д., кандидат с.-г. наук, 
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старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції 
кормових, зернових колосових та технічних культур (Інсти-
тут кормів та сільського господарства Поділля НААН Укра-
їни). Опоненти: Троценко В. І., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри рослинництва (Сумський національний 
аграрний університет МОН України); Боженко А. І., канди-
дат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії селекції та насінництва багаторічних трав (Но-
сівська селекційно-дослідна станція Миронівського інсти-
туту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України). (139/5)

Поліщук Зоряна Віталіївна, асистент кафедри загаль-
ної екології та екотрофології Білоцерківського національ-
ного аграрного університету МОН України: «Мікоіндикація 
антропогенної трансформації лісових екосистем у Право-
бережному Лісостепу і Поліссі України» (03.00.16 – еколо-
гія). Спецрада Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин НААН 
України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 
257-11-24). Науковий керівник – Лавров В. В., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та 
екотрофології (Білоцерківський національний аграрний 
університет МОН України). Опоненти: Ткаленко Г. М., док-
тор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії мікробіологічного методу захисту рослин (Ін-
ститут захисту рослин НААН України); Ландін В. П., доктор 
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів (Ін-
ститут агроекології і природокористування НААН України). 
(141/5)

Ремізова Юлія Олександрівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії інноваційних технологій та екс-
периментальних тваринницьких об’єктів Інституту сви-
нарства і агропромислового виробництва НААН України: 
«Вплив мікроклімату на гомеостаз організму свиней, про-
дуктивність та якість свинини» (06.02.04 – технологія ви-
робництва продуктів тваринництва). Спецрада К 44.351.01 
в Інституті свинарства і агропромислового виробництва 
НААН України (36013, м. Полтава, вул. Шведська могила, 1; 
тел. (0532) 64-16-52). Науковий керівник – Волощук В. М., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, директор (Інститут свинарства і агропромислово-
го виробництва НААН України). Опоненти: Маменко О. М., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри прикладної екології (Харків-
ська державна зооветеринарна академія); Лихач А. В., 
доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри генетики, го-
дівлі тварин та біотехнології (Миколаївський національний 
аграрний університет). (169/5)

Олійниченко Єлизавета Костянтинівна, молодший на-
уковий співробітник лабораторії генетики Інституту сви-
нарства і агропромислового виробництва НААН України: 
«Розроблення генетичних маркерів продуктивних ознак 
свиней на основі однонуклеотидних поліморфізмів генів 

лептину та катепсину F» (06.02.01 – розведення та селек-
ція тварин). Спецрада К 44.351.01 в Інституті свинарства 
і агропромислового виробництва НААН України (36013, 
м. Полтава, вул. Шведська могила, 1; тел. (0532) 64-16-
52). Науковий керівник – Балацький В. М., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії генетики (Інститут свинарства і агропромислового ви-
робництва НААН України). Опоненти: Хохлов А. М., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, роз-
ведення та селекційних технологій (Харківська державна  
зооветеринарна академія); Россоха В. І., кандидат с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії генетики (Інститут тваринництва НААН України). (170/5)

Гнап Ірина Василівна, директор ТОВ «Салікс Енерджі»: 
«Інтродукція сортів верби енергетичної та удосконалення 
технології їх вирощування у Західному Поліссі» (06.01.09 – 
рослинництво). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті біоенер-
гетичних культур і цукрових буряків НААН України (03110, 
м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел. (044) 275-50-00). На-
уковий керівник – Сінченко В. М., доктор с.-г. наук, член-
кореспондент НААН України, заступник директора з нау-
кової роботи (Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН України). Опоненти: Федорчук М. І., доктор 
с.-г. наук, доцент, професор кафедри екобіотехнології та 
біорізноманіття (Національний університет біоресурсів і 
природокористування МОН України); Кулик М. І., канди-
дат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції та біо-
технології рослин (Полтавський національний університет 
садівництва МОН України). (171/5)

Деркач Сергій Миколайович, молодший науковий 
співробітник лабораторії ґрунтової мікробіології Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислово-
го виробництва НААН України: «Оптимізація мікробіоло-
гічних процесів при компостуванні субстратів на основі 
курячого посліду» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 
79.377.01 в Інституті сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН України (14035, 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 97; тел. (04622) 3-17-49). На-
уковий керівник – Волкогон В. В., доктор с.-г. наук, профе-
сор, член-кореспондент НААН України, начальник відділу 
сільськогосподарської мікробіології (Інститут сільсько-
господарської мікробіології та агропромислового вироб-
ництва НААН України). Опоненти: Патика М. В., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри екобіотехнології та біо-
різноманіття (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Шерстобоєва О. В., доктор 
с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії молекулярної екології (Інститут агроекології і 
природокористування НААН України). (287/5)

Шпетний Микола Борисович, старший викладач кафе-
дри розведення та селекції тварин та водних біоресурсів 
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Сумського національного аграрного університету: «Опти-
мізація технологічних елементів утримання відлучених 
поросят в умовах індустріальної технології виробництва 
свинини» (06.02.04 – технологія виробництва продуктів 
тваринництва). Спецрада Д 38.806.02 у Миколаївсько-
му національному аграрному університеті МОН України 
(54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 
34-10-82). Науковий керівник – Повод М. Г., доктор с.-г. 
наук, доцент, доцент кафедри технології кормів і годівлі 
тварин (Сумський національний аграрний університет). 
Опоненти: Луценко М. М., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса 
(Білоцерківський національний аграрний університет); 
Лихач А. В., доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 
генетики, годівлі тварин та біотехнології (Миколаївський 
національний аграрний університет). (289/5)

Акуаку Джонс, аспірант кафедри рослинництва Сум-
ського національного аграрного університету: «Уро-
жайність та якість насіння соняшнику залежно від поза-
кореневого підживлення та регуляторів росту в умовах 
Лівобережного Лісостепу України» (06.01.09 – рослинни-
цтво). Спецрада К 55.859.03 у Сумському національному 
аграрному університеті та Полтавській державній аграрній 
академії МОН України (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьє-
ва, 160; тел. (0542) 78-76-40). Науковий керівник – Мель-
ник А. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 
рослинництва (Сумський національний аграрний універси-
тет). Опоненти: Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу агротехнологій та 
впровадження (Інститут олійних культур НААН України); 
Присяжнюк О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії математичного моде-
лювання та інформаційних технологій (Інститут біоенерге-
тичних культур і цукрових буряків НААН України). (370/5)

Собко Зоряна Зореславівна, завідувач сектору агро-
метеорології Рівненського обласного центру з гідромете-
орології: «Обґрунтування стратегії сталого розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва за умов зміни клімату 
(на прикладі Рівненської області)» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада К 47.104.05 у Національному університеті вод-
ного господарства та природокористування МОН України 
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). 
Науковий керівник – Вознюк Н. М., кандидат с.-г. наук, 
доцент, доцент кафедри екології, технології захисту на-
вколишнього середовища та лісового господарства (На-
ціональний університет водного господарства та приро-
докористування МОН України). Опоненти: Разанов С. Ф., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології 
та охорони навколишнього середовища (Вінницький на-
ціональний аграрний університет МОН України); Фещен-
ко В. П., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри за-
гальної екології (Житомирський національний агроеколо-
гічний університет МОН України). (373/5)

Гайчук Сергій Іванович, начальник лісовпорядної 
партії Українського державного проектного лісовпоряд-
ного ВО «Укрдержліспроект»: «Особливості таксаційної 
будови і розмірно-якісна структура перестійних букових 
деревостанів Українських Карпат» (06.03.02 – лісовпо-
рядкування та лісова таксація). Спецрада Д 26.004.09 у 
Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Гірс О. А., доктор с.-г. наук, професор, професор кафе-
дри таксації лісу та лісового менеджменту (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Пастернак В. П., доктор с.-г. наук, професор, 
провідний науковий співробітник лабораторії моніторин-
гу і сертифікації лісів (Український ордена «Знак Поша-
ни» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації іме-
ні Г. М. Висоцького); Король М. М., кандидат с.-г. наук, 
доцент, доцент кафедри лісової таксації та лісовпоряд-
кування (ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет 
України»). (431/5)

Дубровець Богдана Вікторівна, асистент кафедри но-
вої техніки, передової технології, комплексного ведення 
лісового господарства та охорони праці Українського цен-
тру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції кадрів лісового господарства: «Біотичний потенціал та 
екологічні функції лісів Національного природного парку 
«Голосіївський» (06.03.02 – лісовпорядкування та лісова 
таксація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному універ-
ситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Лакида П. І., доктор с.-г. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, дирек-
тор ННІ лісового і садово-паркового господарства (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Миклуш С. І., доктор с.-г. наук, про-
фесор, директор ННІ лісового і садово-паркового госпо-
дарства (ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет 
України»); Сахарук Г. А., кандидат с.-г. наук, викладач лі-
сової таксації і лісовпорядкування (ДВНЗ «Шацький лісо-
вий коледж імені В. В. Сулька»). (433/5)

Явний Михайло Іванович, заступник директора з бла-
гоустрою КП «Дарницьке лісопаркове господарство»: 
«Лісівничий і санітарний стан в’язових деревостанів 
Київського Полісся та їх оздоровлення» (06.03.03 – лі-
сознавство і лісівництво). Спецрада Д 26.004.09 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 – 
Цилюрик А. В., доктор біол. наук, професор. Опоненти: 
Мєшкова В. Л., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
лабораторії захисту лісу (Український ордена «Знак По-
шани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації 
імені Г. М. Висоцького); Вишневський А. В., кандидат 
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с.-г. наук, доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісо-
впорядкування (Житомирський національний агроеколо-
гічний університет). (435/5)

Тимчий Катерина Іванівна, інженер кафедри біотехно-
логії Українського державного хіміко-технологічного уні-
верситету МОН України: «Генетичні та фенотипові особ- 
ливості промислової популяції дощових черв’яків роду 
Eisenia під впливом лазерного опромінювання» (03.00.15 – 
генетика). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розведення і 
генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України (08321, 
Київська область, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 
597-23-62). Науковий керівник – Сметанін В. Т., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри біотехнології 
(Український державний хіміко-технологічний університет 
МОН України). Опоненти: Димань Т. М., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри харчових технологій і тех-
нологій переробки продукції тваринництва (Білоцерків-
ський національний аграрний університет МОН України); 
Гарбар О. В., доктор біол. наук, доцент кафедри екології, 
природокористування та біології людини (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). (436/5)

Курта Христина Миколаївна, молодший науковий спів-
робітник НДВ молекулярно-біологічних досліджень Укра-
їнської лабораторії якості і безпеки продукції АПК Націо-
нального університету біоресурсів і природокористуван-
ня України: «Поліморфізм мікросателітних ДНК-локусів 
веслоноса (Polyodon spathula) українських популяцій» 
(03.00.15 – генетика). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті роз-
ведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України 
(08321, Київська область, с. Чубинське, вул. Погребняка, 
1; тел. 597-23-62). Науковий керівник – Спиридонов В. Г., 
доктор с.-г. наук, перший заступник директора (Науко-
во-виробнича компанія «Jiaxiang Biotechnology Со.», Ки-
тайська Народна Республіка). Опоненти: Копилов К. В., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник лабораторії генетики (Інститут розведення і генетики 
тварин імені М. В. Зубця НААН України); Радіонов Д. Б., 
кандидат біол. наук, доцент кафедри гідробіології та за-
гальної екології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України). (438/5)

Брюхачова Інна Дмитрівна, тимчасово не працює: 
«Технологічні параметри вим’я, поведінка та продуктив-
ність корів за системи добровільного доїння» (06.02.04 – 
технологія виробництва продуктів тваринництва). Спец-
рада Д 26.004.05 у Національному університеті біоресур-
сів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). На-
уковий керівник – Костенко В. І., доктор с.-г. наук, профе-
сор, професор кафедри технологій виробництва молока 
та м’яса (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Луценко М. М., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології ви-

робництва молока та м’яса (Білоцерківський національний 
аграрний університет); Прудніков В. Г., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри технології переробки і стан-
дартизації продуктів тваринництва (Харківська державна 
зооветеринарна академія). (546/5)

Унучко Олександр Олександрович, здобувач кафе-
дри овочівництва і закритого ґрунту Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України: 
«Ефективність елементів технології вирощування бамії 
Abelmoschus esculentus L. у Правобережному Лісостепу 
України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада К 74.844.04 
в Уманському національному університеті садівництва 
МОН України (20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. 
(04744) 3-22-02). Науковий керівник – Хареба В. В., док-
тор с.-г. наук, професор, член-кореспондент і академік 
НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
заступник академіка-секретаря відділу аграрної економіки 
і продовольства (Президія НААН України). Опоненти: Вдо-
венко С. А., доктор с.-г. наук, доцент кафедри садово-пар-
кового господарства, садівництва та виноградарства (Він-
ницький національний аграрний університет МОН Украї-
ни); Мулярчук О. І., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 
садівництва і виноградарства (Подільський державний 
аграрно-технічний університет МОН України). (565/5)

Сєвідов Володимир Петрович, тимчасово не працює: 
«Удосконалення елементів технології вирощування огірка 
у плівкових теплицях в умовах Лівобережного Лісостепу 
України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада Д 65.357.01 
в Інституті овочівництва і баштанництва НААН України 
(62487, Харківська обл., сел. Селекційне, вул. Інститут-
ська, 1; тел. (057) 748-91-91). Науковий керівник – Яро-
вий Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
плодоовочівництва і зберігання (Харківський національ-
ний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: 
Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 
садово-паркового господарства, садівництва та виногра-
дарства (Вінницький національний аграрний університет 
МОН України); Щербина С. О., кандидат с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання і стан-
дартизації (Інститут овочівництва і баштанництва НААН 
України). (566/5)

Кліпакова Юлія Олександрівна, старший викладач ка-
федри рослинництва імені професора В. В. Калитки Тав-
рійського державного агротехнологічного університету: 
«Продуктивність сортів пшениці озимої під впливом про-
труйників та регулятора росту рослин в умовах Південно-
го Степу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада 
К 38.806.03 у Миколаївському національному аграрному 
університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Геор-
гія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий керів-
ник – Єременко О. А., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач 
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кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки 
(Таврійський державний агротехнологічний університет). 
Опоненти: Лихочвор В. В., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри тех-
нологій у рослинництві (Львівський національний аграр-
ний університет); Андрійченко Л. В., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, вчений секретар (ДУ 
«Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту зрошуваного землеробства НААН Укра-
їни»). (568/5)

Кіріяк Юрій Петрович, начальник Херсонського облас-
ного центру з гідрометеорології: «Продуктивність сортів 
пшениці озимої залежно від агротехнологічних чинни-
ків за умов змін клімату в Південному Степу України» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 38.806.03 у Ми-
колаївському національному аграрному університеті МОН 
України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. 
(0512) 34-10-82). Науковий керівник – Коваленко А. М., 
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник лабораторії неполивного 
землеробства (Інститут зрошуваного землеробства НААН 
України). Опоненти: Мельник А. В., доктор с.-г. наук, про-
фесор, професор кафедри садово-паркового та лісового 
господарства (Сумський національний аграрний універ-
ситет); Коваленко О. А., кандидат с.-г. наук, доцент, за-
відувач кафедри рослинництва та садово-паркового гос-
подарства (Миколаївський національний аграрний універ-
ситет). (569/5)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Опацький Ігор Юрійович, викладач кафедри історії 

України Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини: «Родина Курінних у громадсько-
політичному та національно-культурному житті України 
кінця XIX – першої половини XX століття» (07.00.01 – істо-
рія України). Спецрада Д 38.053.02 у Чорноморському на-
ціональному університеті імені Петра Могили МОН України 
(54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 
76-55-79). Науковий керівник – Кузнець Т. В., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії України (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла Ти-
чини). Опоненти: Міронова І. С., доктор істор. наук, доцент, 
доцент кафедри історії (Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили); Новікова Л. В., кандидат іс-
тор. наук, доцент, доцент кафедри історії України (Одесь-
кий національний університет імені І. І. Мечникова). (19/5)

Карасевич Оксана Олегівна, викладач кафедри фі-
лософії та суспільних дисциплін Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини: «Матері-
альні та людські ресурси сільського господарства Украї-
ни 1953 – 1964 рр.: вітчизняний науковий дискурс другої 
половини XX – початку XXI ст.» (07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 

Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному уні-
верситеті імені Богдана Хмельницького МОН України 
(18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 35-28-50). 
Науковий керівник – Священко З. В., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри всесвітньої історії та мето-
дик навчання (Уманський державний педагогічний універ-
ситет імені Павла Тичини). Опоненти: Удод О. А., доктор 
істор. наук, професор, завідувач відділу української історі-
ографії (Інститут історії України НАН України); Лубко І. М., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри державно-
правових дисциплін (Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького). (24/5)

Калитвянська Вікторія Леонідівна, архіваріус Черкась-
кого національного університету імені Богдана Хмель-
ницького: «Науково-історична спадщина В. Данилова» 
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкасько-
му національному університеті імені Богдана Хмельниць-
кого МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 
81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Морозов А. Г., док-
тор істор. наук, професор, завідувач кафедри архівознав-
ства та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). 
Опоненти: Андрєєв В. М., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри історії України (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка); Капустян Г. Т., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави 
та права (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського). (25/5)

Шевченко Тарас Олексійович, лаборант І категорії Ар-
хітектурно-археологічної експедиції Інституту археологїї 
НАН України: «Зубчасте мустьє України (на матеріалах 
стоянки Андріївка 4)» (07.00.04 – археологія). Спецрада 
Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-27-75). 
Науковий керівник – Залізняк Л. Л., доктор істор. наук, 
професор, завідувач відділу археології кам’яного віку (Ін-
ститут археології НАН України). Опоненти: Сминтина О. В., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри археоло-
гії та етнології України (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова); Кухарчук Ю. В., кандидат істор. 
наук, старший викладач кафедри археології (Національ-
ний університет «Києво-Могилянська академія»). (39/5)

Прядко Олександр Олегович, завідувач науково-до-
слідного сектору «Археологічна експедиція» Національ-
ного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: 
«Давньоруські пам’ятки між Дніпром, Сулою, Супоєм та 
Оржицею (кінець X – перша половина XIII ст.)» (07.00.04 – 
археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології 
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 
12; тел. 418-27-75). Науковий керівник – Колибенко О. В., 
кандидат істор. наук, професор, заступник генерального 
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директора з наукової роботи (Національний історико- 
етнографічний заповідник «Переяслав»). Опоненти: Рич-
ка В. М., доктор істор. наук, професор відділу історії Укра-
їни середніх віків та раннього нового часу сектору дослі-
джень історії Київської Русі (Інститут історії України НАН 
України); Кедун І. С., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин (Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя МОН Украї-
ни). (40/5)

Кшановський Роман Олександрович, аспірант кафе-
дри історії середніх віків та візантиністики Львівського 
національного університету імені Івана Франка: «Транс-
формація лицарського стану в Англії (XIII – першої поло-
вини XV століття): військово-адміністративна діяльність 
та структури повсякденності» (07.00.02 – всесвітня істо-
рія). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-20). 
Науковий керівник – Козловський С. О., кандидат істор. 
наук, доцент, доцент кафедри історії середніх віків та ві-
зантиністики (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Лиман С. І., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу (Хар-
ківська державна академія культури); Федорук А. В., кан-
дидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії України 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). (263/5)

Римар Ігор Володимирович, аспірант кафедри всесвіт-
ньої історії Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Стратегія і тактика III Інтернаціоналу в 
1935 – 1943 рр.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада К 
26.259.01 у ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 
(01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 5; тел. (044) 235-44-99). 
Науковий керівник – Черевко О. С., кандидат істор. наук, 
доцент кафедри всесвітньої історії (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Віднянський С. В., доктор істор. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу історії між-
народних відносин та зовнішньої політики України (Інсти-
тут історії України НАН України); Держалюк М. С., доктор 
істор. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут 
всесвітньої історії НАН України»). (342/5)

Михтуненко Вікторія Вікторівна, провідний фахівець 
навчального відділу Сумського державного педагогічно-
го університету імені А. С. Макаренка: «Науково-педаго-
гічна та громадсько-політична діяльність І. Я. Гурлянда» 
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада К 79.053.01 у На-
ціональному університеті «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Геть-
мана Полуботка, 53; тел. 3-36-10). Науковий керівник – 
Ячменіхін К. М., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії (Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: 
Потрашков С. В., доктор істор. наук, професор кафедри 
історії, музеєзнавства та пам’яткознавства (Харківська 
державна академія культури); Духопельников В. М., кан-
дидат істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
Східної Європи (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). (357/5)

Шевченко Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
історії Чорноморського національного університету іме-
ні Петра Могили: «Розвиток нотаріату на Півдні України 
(1866 – 1917 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 38.053.02 у Чорноморському національному університе-
ті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, 
вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 76-55-79). Науковий 
керівник – Котляр Ю. В., доктор істор. наук, професор, за-
відувач кафедри історії (Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили). Опоненти: Турченко Г. Ф., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
України (Запорізький національний університет); Водоти-
ка Т. С., кандидат істор. наук, науковий співробітник відді-
лу історичної регіоналістики (Інститут історії України НАН 
України). (361/5)

Мосієнко Олександр Вікторович, тимчасово не працює: 
«Російська та Австро-угорська пропаганда на Південно-
Західному фронті в 1914 – 1917 рр.» (07.00.02 – всесвітня 
історія). Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української архе-
ографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
(044) 279-08-63). Науковий керівник – Венгерська В. О., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри істо-
рії України (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка МОН України). Опоненти: Барвінська П. І., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри нової та 
новітньої історії (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України); Руккас А. О., кандидат іс-
тор. наук, доцент, доцент кафедри історії Центральної та 
Східної Європи (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України). (430/5)

Савченко Олексій Олександрович, науковий співро-
бітник відділу пізньосередньовічної, ранньомодерної та 
нової історії України Національного музею історії України: 
«Українсько-татарські політичні взаємини та соціальні ко-
мунікації у XVI – на початку XVIII ст.» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному педаго-
гічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). 
Науковий керівник – Борисенко В. Й., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри історії України (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Чухліб Т. В., доктор істор. наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий співробітник відді-
лу історії України середніх віків та раннього нового часу 
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(Інститут історії України НАН України); Пивоваренко О. А., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри гуманітар-
них дисциплін (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (489/5)

Войнаровський Андрій Миколайович, провідний фа-
хівець, викладач історії Центру професійної підготовки 
Державного навчально-наукового закладу післядиплом-
ної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія 
Удовенка при МЗС»: «Поділля в торговельно-економіч-
ній системі євро-азійського простору 1362 – 1647 рр.» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.053.02 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. 
(044) 234-11-08). Науковий керівник – Борисенко В. Й., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри істо-
рії України (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Моця О. П., доктор істор. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу давньоруської та середньовічної археології 
(Інститут археології НАН України); Блануца А. В., кандидат 
істор. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу історії України середніх віків і 
раннього нового часу (Інститут історії України НАН Украї-
ни). (490/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Кривіцький Віктор Броніславович, начальник Волин-

ської митниці ДФС України: «Митний контроль у протидії 
ризикам і загрозам митної безпеки України» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Терно-
пільському національному економічному університеті 
МОН України (46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-51). Науковий керівник – Крисоватий А. І., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри податків 
та фіскальної політики, ректор (Тернопільський національ-
ний економічний університет). Опоненти: Мельник В. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Петик М. І., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошо-
вого обігу і кредиту (Львівський національний університет 
імені Івана Франка МОН України). (13/5)

Ящук Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри марке-
тингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичи-
ни: «Механізм фінансування закладів вищої освіти в умо-
вах нестабільності ринку освітніх послуг» (08.00.03 – еко-
номіка та управління національним господарством). Спец-
рада К 26.130.04 у ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 
455-56-90). Науковий керівник – Чирва О. Г., доктор екон. 
наук, професор, директор (ННІ економіки та бізнес-освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини). Опоненти: Єгоров І. Ю., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач від-
ділу інноваційної політики, економіки і організації висо-
ких технологій (Інститут економіки та прогнозування НАН 
України); Усик В. І., кандидат екон. наук, доцент, докторант 
кафедри національної економіки та публічного управління 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»). (28/5)

Андибур Андрій Петрович, завідувач відділення Дрого-
бицького коледжу нафти і газу МОН України: «Управління 
взаємодією суб’єктів сфери підготовки людських ресур-
сів нафтогазових підприємств» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 
15; тел. (0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий керівник – 
Кісь С. Я., доктор екон. наук, доцент, директор Інституту 
післядипломної освіти (Івано-Франківський національ-
ний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Пар-
сяк В. Н., доктор екон. наук, професор, декан факультету 
економіки моря (Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова); Яструбський М. Я., док-
тор екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналі-
зу (Національний університет «Львівська політехніка»). 
(54/5)

Василенко Людмила Василівна, генеральний дирек-
тор ТОВ «Прайм Лаб Тек»: «Організаційно-економічне 
забезпечення ринку хімічних засобів захисту рослин» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Корчинська О. А., доктор екон. наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу земельних від-
носин та природокористування (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України). Опоненти: Кваша С. М., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, проректор 
з навчальної і виховної роботи (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН Украї-
ни); Кошкалда І. В., доктор екон. наук, завідувач кафедри 
управління земельними ресурсами та кадастру (Харків-
ський національний аграрний університет імені В. В. До-
кучаєва МОН України). (80/5)

Лаготюк Вікторія Олександрівна, асистент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича 
МОН України: «Забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств галузі птахівництва» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
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Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Шанін О. В., кандидат екон. наук, старший нау-
ковий співробітник, начальник відділу аграрної економіки 
і продовольства НААН України. Опоненти: Забуранна Л. В., 
доктор екон. наук, професор кафедри менеджменту імені 
професора Й. С. Завадського (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор кафедри обліку 
і оподаткування (Білоцерківський національний аграрний 
університет МОН України). (81/5)

Васильченко Олексій Миколайович, молодший науко-
вий співробітник відділу економіки аграрного виробництва 
та міжнародної інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економі-
ки» НААН України: «Розвиток виробництва молока у сіль-
ськогосподарських підприємствах» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Гайдуцький П. І., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, директор (Інститут стратегічних 
оцінок). Опоненти: Охріменко І. В., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з навчальної та наукової роботи (Київ-
ський кооперативний інститут бізнесу і права Київської 
регіональної спілки споживчої кооперації); Гуцул Т. А., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки 
підприємства імені професора І. Н. Романенка (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни МОН України). (82/5)

Фролова Наталія Львівна, викладач кафедри управ-
ління та адміністрування Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна, ННІ «Каразінська школа 
бізнесу»: «Державне регулювання малого та середнього 
підприємництва: інституціонально-інфраструктурний ас-
пект» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 64.820.05 в Українському 
державному університеті залізничного транспорту МОН 
України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. 
(057) 730-10-96). Науковий керівник – Дикань О. В., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту і 
адміністрування (Український державний університет за-
лізничного транспорту МОН України). Опоненти: Прохоро-
ва В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та організації діяльності суб’єктів господарю-
вання (Українська інженерно-педагогічна академія МОН 
України); Кузьминчук Н. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри маркетингу, менеджменту та підпри-
ємництва (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). (148/5)

Куцаб Пйотр, асистент Інституту економіки та ме-
неджменту Державної вищої техніко-економічної шко-
ли імені Броніслава Маркевича в Ярославі, Республіка 

Польща: «Фінансове забезпечення розвитку транскор-
донного співробітництва» (08.00.05 – розвиток про-
дуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 
35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. 
Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий ке-
рівник – Копилюк О. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу (Львівський торговельно-еконо-
мічний університет). Опоненти: Дмитришин Л. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики (ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України); При-
тула Х. М., доктор екон. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач сектору транскордонного співро-
бітництва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України»). (195/5)

Реут Анна Георгіївна, молодший науковий співробіт-
ник сектору досліджень рівня життя населення відділу 
моделювання соціально-економічних процесів і струк-
тур Інституту демографії та соціальних досліджень іме-
ні М. В. Птухи НАН України: «Соціальна підтримка на-
селення України: оцінювання та напрями реформуван-
ня» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика). Спецрада Д 26.247.01 в Інституті 
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 
60; тел. (044) 486-62-37). Науковий керівник – Черень-
ко Л. М., кандидат екон. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач сектору досліджень рівня життя 
населення відділу моделювання соціально-економічних 
процесів і структур (Інститут демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України). Опоненти: 
Семів Л. К., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дис-
циплін (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ 
«Університет банківської справи»); Гаркавенко Н. О., 
кандидат екон. наук, учений секретар (НДІ праці і зайня-
тості населення Мінсоцполітики і НАН України). (204/5)

Дрозд Ірина Володимирівна, аспірант ДВНЗ «Універ-
ситет банківської справи»: «Організаційно-функціональна 
трансформація банківського сектору економіки України» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 
у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України 
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-
05). Науковий керівник – Кузнєцова А. Я., доктор екон. 
наук, професор, ректор (ДВНЗ «Університет банківської 
справи»). Опоненти: Коваленко Ю. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансових ринків (Уні-
верситет державної фіскальної служби України); Онищен-
ко Ю. І., кандидат екон. наук, доцент кафедри банківської 
справи (Одеський національний економічний університет). 
(229/5)
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Суходольська Анна Сергіївна, старший викладач ка-
федри управління персоналом та економіки праці Жито-
мирського державного технологічного університету МОН 
України: «Соціальне сирітство в Україні: демографічні ас-
пекти» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика). Спецрада Д 26.247.01 в Інституті де-
мографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 
(044) 486-62-37). Науковий керівник – Курило І. О., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу досліджень демо-
графічних процесів та демографічної політики (Інститут 
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України). Опоненти: Безтелесна Л. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і 
підприємництва (Національний університет водного гос-
подарства та природокористування МОН України); Анто-
нюк В. П., доктор екон. наук, професор, головний науко-
вий співробітник відділу економічних проблем соціальної 
політики (Інститут економіки промисловості НАН України). 
(250/5)

Биба Валентина Анатоліївна, асистент кафедри ме-
неджменту Білоцерківського національного аграрного 
університету: «Організаційно-економічні аспекти роз-
витку фермерських господарств в Україні» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 27.821.03 у Білоцер-
ківському національному аграрному університеті МОН 
України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел. 
(04563) 5-12-88). Науковий керівник – Варченко О. М., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності (Білоцерківський національний 
аграрний університет). Опоненти: Кальченко С. В., док-
тор екон. наук, доцент кафедри економічної теорії (Тав-
рійський державний агротехнологічний університет); 
Гнатишин Л. Б., доктор екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри обліку та оподаткування (Львівський національний 
аграрний університет). (273/5)

Качан Дмитро Анатолійович, асистент кафедри фінан-
сів, банківської справи та страхування Білоцерківського на-
ціонального аграрного університету: «Відтворення матері-
ально-технічної бази сільськогосподарських підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 27.821.03 у 
Білоцерківському національному аграрному університеті 
МОН України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; 
тел. (04563) 5-12-88). Науковий керівник – Варченко О. М., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та ін-
новаційної діяльності (Білоцерківський національний 
аграрний університет). Опоненти: Могилова М. М., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач відділу соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Михайлов М. Г., доктор екон. 
наук, директор (ТОВ «Хопштайнер Україна»). (275/5)

Стариченко Євгеній Михайлович, завідувач відді-
лу науково-технічної інформації «Український інститут 
експертизи сортів рослин»: «Прогнозування рівня про-
довольчої безпеки України» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
27.821.03 у Білоцерківському національному аграрному 
університеті МОН України (09117, м. Біла Церква, пло-
ща Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Науковий керів-
ник – Скрипник А. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економічної кібернетики (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Мудрак Р. П., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки (Уманський національний 
університет садівництва); Лаврук В. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою (По-
дільський державний аграрно-технічний університет). 
(277/5)

Кисіль Світлана Сергіївна, провідний менеджер по 
роботі з клієнтами департаменту обслуговування муль-
тинаціональних компаній та торгового фінансування АТ 
«Райффайзен банк Аваль»: «Банківське кредитування 
інноваційного розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). 
Науковий керівник – Войтюк А. В., кандидат екон. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу аграрної економіки і продовольства НААН 
України. Опоненти: Лавров Р. В., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування (Чернігівський національний технологічний 
університет); Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту (Державний університет 
телекомунікацій). (285/5)

Божко Микола Володимирович, тимчасово не працює: 
«Управління витратами виробництва продукції рослинни-
цтва на сільськогосподарських підприємствах» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада К 18.819.03 у Таврійському 
державному агротехнологічному університеті МОН Украї-
ни (72310, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 
18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий керівник – Шиян Д. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки підприємства та менеджменту (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН 
України). Опоненти: Нестеренко С. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Таврійський 
державний агротехнологічний університет МОН України); 
Москаленко В. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри маркетингу, РR-технологій та логістики (Чер-
нігівський національний технологічний університет МОН 
України). (322/5)
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Рекуш Антон Миколайович, директор ТОВ «Панда-Тер-
нопіль»: «Управління інноваційною діяльністю сільськогос-
подарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада К 18.819.03 у Таврійському державному агротех-
нологічному університеті МОН України (72310, м. Меліто-
поль, просп. Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-
18). Науковий керівник – Гудзинський О. Д., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту імені 
професора Й. С. Завадського (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України). 
Опоненти: Нестеренко С. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту (Таврійський державний 
агротехнологічний університет МОН України); Васильків-
ський Д. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин (Хмельницький націо-
нальний університет МОН України). (325/5)

Партола Андрій Ігорович, директор ТОВ «АвтоЄвро-
Трейд»: «Організаційно-управлінські основи формування 
кластерної моделі розвитку підприємств водного тран-
спорту» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К 
26.820.05 у Державному університеті інфраструктури та 
технологій МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 
9; тел./факс (044) 463-74-70). Науковий керівник – Бо-
няр С. М., доктор екон. наук, професор, декан факультету 
управління та технологій (Державний університет інфра-
структури та технологій). Опоненти: Ільчук В. П., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування (Чернігівський національний 
технологічний університет); Паливода О. М., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств (Національний 
авіаційний університет). (326/5)

Ткаченко Костянтин Олександрович, старший викладач 
кафедри інформаційних технологій Державного універси-
тету інфраструктури та технологій: «Формування органі-
заційно-економічного механізму управління підготовкою 
кадрів підприємств водного транспорту» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада К 26.820.05 у Державному 
університеті інфраструктури та технологій МОН Укра-
їни (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел./факс (044) 
463-74-70). Науковий керівник – Коба В. Г., доктор екон. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри менеджменту, публічного управління 
і адміністрування (Державний університет інфраструкту-
ри та технологій). Опоненти: Ушенко Н. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-
технологій (Національний авіаційний університет); Вла-
сенко О. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки і фінансів (Одеський національний морський 
університет). (327/5)

Малахівська Ганна Володимирівна, асистент кафе-
дри маркетингу факультету економіки та бізнес-адмі-
ністрування Національного авіаційного університету: 
«Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на заса-
дах соціально-відповідального маркетингу» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.062.02 у Націо-
нальному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-
77-39). Науковий керівник – Шевченко А. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу (Націо-
нальний авіаційний університет МОН України). Опонен-
ти: Федорченко А. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри маркетингу імені А. Ф. Павленка (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України); Павелко В. Ю., канди-
дат екон. наук, генеральний директор (ТОВ «Запорізька 
хендлінгова компанія»). (328/5)

Лещук Юлія Анатоліївна, директор ТОВ «Медичний 
центр Європейської ортопедії», м. Київ: «Розвиток бір-
жового ринку сільськогосподарської продукції в Укра-
їні» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 14.083.02 у Житомирсько-
му національному агроекологічному університеті МОН 
України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. 
(0412) 37-49-31). Науковий керівник – Резнік Н. П., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри біржової 
діяльності і торгівлі (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України МОН України). 
Опоненти: Сидоренко О. В., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри маркетингу та управління бізнесом 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія» МОН України); Горлачук М. А., кандидат екон. наук, 
доцент, старший науковий співробітник НДЧ (Терно-
пільський національний економічний університет МОН 
України). (348/5)

Бережнюк Іван Іванович, начальник відділу митного 
оформлення № 3 митного посту «Західний» Київської місь-
кої митниці ДФС України: «Митне регулювання в системі 
економічної безпеки національної економіки» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної фіскальної 
служби України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; 
тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – Коляда С. П., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджмен-
ту зовнішньоекономічної діяльності (Університет митної 
справи та фінансів). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національ-
ний технологічний університет); Микуляк О. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового 
обігу і кредиту (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (350/5)
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Дерев’янко Вікторія Миколаївна, координатор з про-
гнозування регіонального відділу планування ТОВ «Данон 
Дніпро»: «Інтелектуальний капітал як фактор розвитку на-
ціональної економіки» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 27.855.01 в 
Університеті державної фіскальної служби України ДФС 
України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. 
(04597) 6-09-94). Науковий керівник – Ляшенко Г. П., кан-
дидат екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
підприємства (Університет державної фіскальної служби 
України). Опоненти: Лич В. М., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та 
оподаткування (Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури); Дергалюк Б. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (351/5)

Грамма Ольга Миколаївна, асистент кафедри економі-
ки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського 
державного університету: «Еколого-економічна оцінка 
екодеструктивних впливів у місцях нафтовидобування» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охоро-
ни навколишнього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у 
Сумському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-
99). Науковий керівник – Маценко О. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва 
та бізнес-адміністрування (Сумський державний універси-
тет МОН України). Опоненти: Хлобистов Є. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри екології (Національ-
ний університет «Києво-Могилянська академія»); Гава-
дзин Н. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
прикладної економіки (Івано-Франківський національний 
університет нафти і газу). (352/5)

Кабай Вікторія Олегівна, молодший науковий співро-
бітник науково-дослідної роботи «Розробка технологічних 
процесів і планування дільниць з виготовлення запасних 
частин до сільськогосподарської техніки іноземного ви-
робництва» Центральноукраїнського національного тех-
нічного університету МОН України: «Мотивація трудової 
міграції населення та механізми її регулювання в Україні» 
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна еко-
номіка і політика). Спецрада К 23.073.03 у Центрально-
українському національному технічному університеті МОН 
України (25006, м. Кропивницький, просп. Університет-
ський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий керівник – Семи-
кіна М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки та підприємництва (Центральноукраїнський 
національний технічний університет МОН України). Опо-
ненти: Саріогло В. Г., доктор екон. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу соціально-демографічної 
статистики (Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України); Риндзак О. Т., кандидат 

екон. наук, старший науковий співробітник відділу проб-
лем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (ДУ «Інсти-
тут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України»). (377/5)

Маклаков Сергій Миколайович, викладач кафедри 
економіки, підприємництва та менеджменту ПВНЗ «Київ-
ський міжнародний університет»: «Соціально-економічна 
мотивація персоналу підприємств в умовах інноваційних 
змін в економіці» (08.00.07 – демографія, економіка пра-
ці, соціальна економіка і політика). Спецрада К 23.073.03 
у Центральноукраїнському національному технічному уні-
верситеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. 
Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий ке-
рівник – Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економіки та підприємництва (Централь-
ноукраїнський національний технічний університет МОН 
України). Опоненти: Костишина Т. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри управління персоналом, 
економіки праці та економічної теорії (ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»); Червін-
ська Л. П., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри управління персоналом та економіки праці (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України). (378/5)

Соловаров Андрій Валерійович, молодший науковий 
співробітник НДЧ ДВНЗ «Університет банківської спра-
ви»: «Боргова безпека банківського сектору економіки 
України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН 
України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 
462-53-05). Науковий керівник – Барановський О. І., док-
тор екон. наук, професор, проректор (ДВНЗ «Університет 
банківської справи»). Опоненти: Болгар Т. М., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, 
обліку та оподаткування (ВНЗ «Університет імені Альфре-
да Нобеля»); Кулінська А. В., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри адміністративного менеджменту та 
проблем ринку (Одеський національний політехнічний уні-
верситет). (382/5)

Яремко Антон Дмитрович, тимчасово не працює: 
«Адаптивне управління антикризовим потенціалом під-
приємства» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
К 64.108.05 в Українській інженерно-педагогічній академії 
МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; 
тел. (057) 733-79-30). Науковий керівник – Ус Ю. В., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця). Опоненти: Токмакова І. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри економіки та управління 
виробничим і комерційним бізнесом (Український держав-
ний університет залізничного транспорту); Ареф’єв С. О., 
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доктор екон. наук, професор кафедри підприємництва  
та бізнесу (Київський національний університет технологій 
та дизайну). (442/5)

Нестеренко Роман Васильович, старший викладач 
кафедри технічного та тилового забезпечення факульте-
ту логістики Національної академії Національної гвардії 
України: «Економіко-економічне забезпечення логістичної 
діяльності підприємств машинобудування» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада К 64.108.05 в Українській 
інженерно-педагогічній академії МОН України(61003, 
м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-79-30). 
Науковий керівник – Карлова О. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки та організації 
діяльності суб’єктів господарювання (Українська інженер-
но-педагогічна академія). Опоненти: Дикань В. Л., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
управління виробничим і комерційним бізнесом (Україн-
ський державний університет залізничного транспорту); 
Колодізєва Т. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри менеджменту, логістики та економіки (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця). (443/5)

Кузнецова Ганна Вікторівна, заступник директора ТОВ 
«Газета «Харьковские известия»»: «Стратегічний контро-
лінг в системі антикризового управління промисловими 
підприємствами» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецра-
да К 64.108.05 в Українській інженерно-педагогічній ака-
демії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 
16; тел. (057) 733-79-30). Науковий керівник – Ус Ю. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської 
справи (Харківський національний економічний універси-
тет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Штангрет А. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту (Українська академія 
друкарства); Проценко В. М., кандидат екон. наук, доцент, 
начальник відділу контролю за виконанням ліцензійних 
умов департаменту ліцензування МОН України. (444/5)

Скібська Катерина Олександрівна, викладач кафе-
дри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського 
державного технологічного університету: «Соціалізація 
процесу кластероутворення в регіональному розвитку» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському держав-
ному технологічному університеті МОН України (18006, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). 
Науковий керівник – Фінагіна О. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміні-
стрування (Черкаський державний технологічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Карлова О. А., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Укра-

їнська інженерно-педагогічна академія МОН України);  
Буряк Є. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту (Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського МОН України). (446/5)

Добровольська Катерина Анатоліївна, тимчасово не 
працює: «Брендинг у виробничо-торговельних ланцюгах» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 
у Херсонському національному технічному університе-
ті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 
24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Коваль-
чук С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельниць-
кий національний університет МОН України). Опоненти: 
Ларіна Я. С., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу та міжнародної торгівлі (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Перевозова І. В., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва і маркетингу (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти 
і газу МОН України). (447/5)

Цуркан Наталя Геннадіївна, директор Державного про-
фесійно-технічного навчального закладу «Одеський дер-
жавний центр професійного навчання працівників пере-
робної промисловості»: «Оцінка вартості підприємств ре-
креаційної діяльності» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській державній аграрній 
академії МОН України (36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 
1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник – Дорогань-
Писаренко Л. О., кандидат екон. наук, доцент, декан фа-
культету обліку та фінансів (Полтавська державна аграрна 
академія МОН України). Опоненти: Ігнатенко М. М., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки (ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України); Рома-
нюк І. А., кандидат екон. наук, викладач кафедри економі-
ки та маркетингу (Харківський національний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка МОН Укра-
їни). (448/5)

Різниченко Олена Анатоліївна, начальник Управління 
захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Полтав-
ській області: «Стратегія розвитку аграрних підприємств 
в умовах глобалізації економіки» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській державній 
аграрній академії МОН України (36003, м. Полтава, вул. 
Сковороди, 1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник – 
Аранчій В. І., кандидат екон. наук, професор, ректор (Пол-
тавська державна аграрна академія МОН України). Опо-
ненти: Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник 
(Центральне об’єднання державної податкової інспекції 
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м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області); Поно-
марьов О. С., доктор екон. наук, доцент, народний депутат 
України, Верховна Рада України. (450/5)

Погребняк Людмила Павлівна, асистент кафедри 
економіки підприємства Полтавської державної аграрної 
академії: «Стратегія управління виробничими ресурсами 
аграрних підприємств» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській державній аграрній 
академії МОН України (36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 
1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник – Макарен-
ко П. М., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри економіки підприємства 
(Полтавська державна аграрна академія МОН України). 
Опоненти: Терещенко С. І., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки (Сумський національний 
аграрний університет МОН України); Сосновська О. О., кан-
дидат екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства 
та управління персоналом (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН Укра-
їни). (451/5)

Оніпко Тетяна Анатоліївна, аспірант кафедри управ-
ління персоналом, економіки праці та економічної теорії 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»: «Інноваційно-кластерний розвиток як чинник 
зростання конкурентоспроможності економічних систем» 
(08.00.01 – економічна теорія та історія економічної дум-
ки). Спецрада Д 44.877.02 у ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі» (36014, м. Полтава, 
вул. Коваля, 3; тел. (0532) 50-91-70). Науковий керівник – 
Ніколенко С. С., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки і підприємництва (Київський інститут 
бізнесу та технологій). Опоненти: Кривенко Л. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і 
прикладної економіки (ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сум-
ського державного університету); Кравченко О. О., канди-
дат екон. наук, доцент кафедри менеджменту та економіч-
ної безпеки (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького). (452/5)

Лазоренко Віталій Валерійович, асистент кафедри 
кібернетики та системного аналізу Київського національ-
ного торговельно-економічного університету: «Моделю-
вання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери 
послуг» (08.00.11 – математичні методи, моделі та інфор-
маційні технології в економіці). Спецрада Д 44.877.02 у 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532) 
50-91-70). Науковий керівник – Роскладка А. А., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри кібернетики та 
системного аналізу (Київський національний торговель-
но-економічний університет). Опоненти: Колєчкіна Л. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри до-

кументознавства та інформаційної діяльності в економіч-
них системах (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі»); Удачина К. О., кандидат екон. наук, 
старший викладач кафедри економічної інформатики (На-
ціональна металургійна академія України). (455/5)

Шалієвська Людмила Іванівна, директор департамен-
ту державного майна та ресурсів МВС України: «Пенсійне 
забезпечення в системі економічної безпеки держави» 
(21.04.01 – економічна безпека держави). Спецрада Д 
35.725.04 у Львівському державному університеті вну-
трішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Горо-
доцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник – 
Яворська Т. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри банківського і страхового бізнесу (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Прокопенко В. Ю., доктор екон. наук, професор, директор 
(Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій); 
Бойко В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту імені професора Є. В. Храпливого (Львів-
ський національний аграрний університет). (456/5)

Пашаєв Техрун Горхмаз огли, заступник директора із 
зовнішньоекономічних зв’язків TOB «TTS Insaat», м. Баку, 
Азербайджанська Республіка: «Інструменти фінансової 
підтримки регіонального економічного розвитку в ЄС» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економіч-
ні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Циганов С. А., доктор 
екон. наук, професор кафедри міжнародних фінансів (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). Опоненти: Присяжнюк Ю. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відно-
син та дипломатичної служби (Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України); Чала В. С., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної 
економіки (ДВНЗ «Придніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури» МОН України). (457/5)

Чебанова Тетяна Євгенівна, доцент кафедри «Підпри-
ємництво та туризм» Одеського національного морського 
університету: «Теоретико-методичні основи оцінки фінан-
сової безпеки підприємств портової діяльності» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у Класич-
ному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий ке-
рівник – Москвіченко І. М., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг» (Одеський 
національний морський університет). Опоненти: Ніколає-
ва Л. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
морських перевезень (Національний університет «Одеська 
морська академія» МОН України); Ткаченко А. М., доктор 
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екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності (Національний університет 
«Запорізька політехніка» МОН України). (458/5)

Нечепуренко Дмитро Станіславович, аспірант ка-
федри бізнес-адміністрування і менеджменту зовніш-
ньоекономічної діяльності Запорізького національного 
університету: «Модернізація систем автоматизації управ-
ління підприємствами машинобудування» (08.00.04 –  
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у За-
порізькому національному університеті МОН України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
764-45-46). Науковий керівник – Маказан Є. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністру-
вання і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
(Запорізький національний університет). Опоненти: Кузь-
мін О. Є., доктор екон. наук, професор, академік Акаде-
мії економічних наук України, директор ННІ економіки і 
менеджменту (Національний університет «Львівська по-
літехніка»); Світлий Д. О., кандидат екон. наук, директор 
(ТОВ «ТД РІЧМЕН»). (460/5)

Тур Олександр Васильович, викладач кафедри ме-
неджменту і маркетингу Київського національного лінг-
вістичного університету: «Управління стратегічним роз-
витком підприємства з мстою підвищення його ринкової 
стійкості» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
17.051.08 у Запорізькому національному університеті МОН 
України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 
(061) 764-45-46). Науковий керівник – Мостенська Т. Л., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри адмі-
ністративного менеджменту та зовнішньоекономічної ді-
яльності (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Боковець В. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
та адміністрування (Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економіч-
ного університету); Маказан Є. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності (Запорізький на-
ціональний університет). (482/5)

Заячківська Богданна Богданівна, спеціаліст-землев-
порядник виконкому Гатненської сільради Києво-Свято-
шинського району Київської області: «Еколого-економічне 
моделювання раціонального сільськогосподарського зем-
лекористування в умовах Прикарпаття» (08.00.06 – еко-
номіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Мартин А. Г., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проек-

тування (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Гуцуляк Г. Д., доктор 
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
головний науковий співробітник (Прикарпатська держав-
на сільськогосподарська дослідна станція Інституту сіль-
ського господарства Карпатського регіону НААН України); 
Третяк Н. А., кандидат екон. наук, науковий співробітник 
відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів 
(ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку НАН України»). (505/5)

Буковський Олександр Олександрович, менеджер з 
питань комерційної діяльності та управління ТОВ «Екс-
педитор»: «Наукові засади структурного перетворення 
авіаційної промисловості України» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
41.052.10 в Одеському національному політехнічному уні-
верситеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 
1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник – Соколи І. І., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менедж-
менту (Одеський національний політехнічний університет 
МОН України). Опоненти: Смерічевська С. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри логістики (Націо-
нальний авіаційний університет МОН України); Шапошни-
ков К. С., доктор екон. наук, професор, директор (Причор-
номорський НДІ економіки та інновацій). (517/5)

Гутарева Юлія Василівна, старший викладач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяль-
ності Одеського національного політехнічного університе-
ту: «Управління процесом комерціалізації інноваційного 
продукту виробничого підприємства в умовах глобаліза-
ції» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 
в Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-84-31). Науковий керівник – Ковтуненко К. В., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри менедж-
менту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
(Одеський національний політехнічний університет). Опо-
ненти: Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, професор, дирек-
тор ННІ економіки і менеджменту (Національний універси-
тет «Львівська політехніка» МОН України); Красностано-
ва Н. Е., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту організацій (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). (518/5)

Зайченко Катерина Сергіївна, старший викладач кафе-
дри підприємництва і торгівлі Одеського національного 
політехнічного університету: «Організаційне забезпечення 
інноваційного розвитку малого промислового підприєм-
ства в умовах інформатизації економіки» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському 
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національному політехнічному університеті МОН України 
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-
31). Науковий керівник – Філиппова С. В., доктор екон. 
наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки 
та інформаційних технологій (Одеський національний по-
літехнічний університет МОН України). Опоненти: Лепей-
ко Т. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та бізнесу (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); 
Яковлєв А. І., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри економіки та маркетингу (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (519/5)

Кучеренко Катерина Володимирівна, старший викла-
дач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комуні-
кацій Одеського національного політехнічного універси-
тету: «Економічне оцінювання впливу інноваційного роз-
витку на економічну безпеку виробничого підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 в 
Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-84-31). Науковий керівник – Волощук Л. О., док-
тор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу 
і аудиту (Одеський національний політехнічний універси-
тет МОН України). Опоненти: Ляшенко О. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); 
Козаченко Г. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів і банківської справи (Полтавський на-
ціональний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
МОН України). (520/5)

Волосов Анатолій Михайлович, старший викладач ка-
федри економіки підприємств харчування та торгівлі імені 
І. Г. Бережного Харківського державного університету хар-
чування та торгівлі: «Формування конкурентних переваг 
підприємств роздрібної торгівлі» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному 
університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, 
м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). На-
уковий керівник – Чорна М. В., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування 
та торгівлі імені І. Г. Бережного (Харківський державний уні-
верситет харчування та торгівлі). Опоненти: Павлова В. А., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та біржової діяльності (ВНЗ «Університет 
імені Альфреда Нобеля»); Шарко В. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри товарознавства, експертизи та тор-
говельного підприємництва (Вінницький торговельно-еко-
номічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету). (523/5)

Селютін Сергій Вікторович, асистент кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму 
Харківського державного університету харчування та 
торгівлі: «Стратегічне управління підприємствами ресто-
ранного господарства» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному 
університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, 
м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). 
Науковий керівник – Яцун Л. М., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності та туризму (Харківський дер-
жавний університет харчування та торгівлі). Опоненти: 
Шталь Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри міжнародної економіки та менеджменту зовніш-
ньоекономічної діяльності (Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця); Куклі-
на Т. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри туристич-
ного, готельного та ресторанного бізнесу (Національний 
університет «Запорізька політехніка»). (524/5)

Вардіашвілі Аріна Вікторівна, молодший науковий 
співробітник – інженер І категорії відділу ринку тран-
спортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України: «Організаційний 
механізм маркетингової та логістичної діяльності інте-
грованих підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; 
тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Гуторов А. О., 
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу організації менедж-
менту, публічного управління та адміністрування (ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України). Опоненти: 
Ніценко В. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Писарен-
ко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу (Полтавська державна аграрна академія). 
(528/5)

Вінюкова Ольга Борисівна, старший науковий співро-
бітник сектору маркетингу та економічних досліджень До-
нецької державної сільськогосподарської дослідної станції 
НААН України: «Організаційне забезпечення виробництва 
органічної продукції сільськогосподарських підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у 
Харківському національному технічному університеті сіль-
ського господарства імені Петра Василенка МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач кафедри публіч-
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ного управління та адміністрування (Полтавська державна 
аграрна академія). Опоненти: Левкіна Р. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгів-
лі та біржової діяльності (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка); Мармуль Л. О., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства (Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди). (529/5)

Зелена Марія Іванівна, старший викладач кафедри 
управління персоналом і економіки праці Хмельницького 
національного університету МОН України: «Формування 
компенсаційного пакета як інструменту мотивації персо-
налу на промислових підприємствах» (08.00.07 – демо-
графія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 
Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному 
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керів-
ник – Ведерніков М. Д., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри управління персоналом і економіки праці 
(Хмельницький національний університет МОН України). 
Опоненти: Захарова О. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністру-
вання (Черкаський державний технологічний університет 
МОН України); Дороніна О. А., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту та поведінкової 
економіки (Донецький національний університет імені  
Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (531/5)

Потапенко Тетяна Петрівна, викладач кафедри еко-
номіки та підприємництва Черкаського державного тех-
нологічного університету: «Кластерна політика розвитку 
будівельного комплексу регіонів України» (08.00.05 – роз-
виток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецра-
да Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічно-
му університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – 
Манн Р. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки та підприємництва (Черкаський державний 
технологічний університет МОН України). Опоненти: Соло-
ха Д. В., доктор екон. наук, професор, декан факультету 
економіки (Донецький державний університет управління 
МОН України, м. Маріуполь); Гулак Д. В., кандидат екон. 
наук, начальник відділу організації, нормування та оплати 
праці (ПАТ «Черкасиобленерго» Міненергетики та вугіль-
ної промисловості України). (533/5)

Шкурат Марія Євгенівна, старший викладач кафедри 
міжнародних економічних відносин Донецького націо-
нального університету імені Василя Стуса МОН України: 
«Трансформація системи менеджменту персоналу міжна-
родних компаній в умовах соціо-культурної глобалізації» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому націо-

нальному університеті імені Василя Стуса МОН України 
(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-
30). Науковий керівник – Хаджинов І. В., доктор екон. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України). 
Опоненти: Куриляк В. Є., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри міжнародної економіки (Тернопільський 
національний економічний університет МОН України); Руб-
цова М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка МОН України). (534/5)

Прокоф’єва Ганна Сергіївна, старший викладач кафе-
дри фінансів, банківської справи та страхування Одесько-
го національного університету імені І. І. Мечникова МОН 
України: «Формування механізму економічного розвитку 
в умовах децентралізації економіки України» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада К 41.051.11 в Одеському національному універ-
ситеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Оде-
са, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-82-93). Науковий 
керівник – Садченко О. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечнико-
ва МОН України). Опоненти: Коваль В. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри прикладної економіки 
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
МОН України); Тищенко О. П., доктор екон. наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри національної 
економіки та публічного управління (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України). (535/5)

Бунін Сергій Володимирович, асистент кафедри міжна-
родних економічних відносин Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Розвиток 
світового ринку страхових послуг в умовах глобальної 
конкуренції» (08.00.02 – світове господарство і міжнарод-
ні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харків-
ському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
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 (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Якубовський С. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Підчо-
са О. В., кандидат екон. наук, асистент кафедри міжнарод-
них фінансів (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України). (536/5)
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Фоміна Єлізавета Василівна, викладач кафедри мар-
кетингу, менеджменту та підприємництва Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна МОН України: 
«Інтелектуалізація глобального економічного розвитку» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-
47). Науковий керівник – Довгаль О. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри міжнародних економічних 
відносин (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Куриляк В. Є., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнарод-
ної економіки (Тернопільський національний економічний 
університет МОН України); Самойленко А. О., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри менеджменту та туристично-
го бізнесу (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара МОН України). (537/5)

Масіна Людмила Олександрівна, старший викладач 
кафедри обліку та оподаткування Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова: «Стратегічний 
контролінг в системі державного регулювання національ-
ної економіки» (08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством). Спецрада К 41.051.11 в Одесь-
кому національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 
723-82-93). Науковий керівник – Побережець О. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри обліку та оподатку-
вання (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова МОН України). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор 
екон. наук, професор, заступник директора (ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України); Мельник В. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України). (538/5)

Алішов Гамід Надір-огли, директор з маркетингу ка-
тегорій «Соки» та «Молоко» ТОВ «Сандора»: «Державне 
регулювання діяльністю транснаціональних компаній в 
процесі розвитку національної економіки (на прикладі ви-
робництва продуктів харчування)» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» 
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 246-24-
64). Науковий керівник – Єрмошенко М. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, еконо-
міки, управління та адміністрування (ВНЗ «Національна 
академія управління»). Опоненти: Корнєєв М. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних еко-
номічних відносин (Університет митної справи та фінан-
сів); Сагайдак М. П., доктор екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»). (551/5)

Кузьма Христина Володимирівна, аспірантка кафедри 
бухгалтерського обліку Львівського торговельно-еконо-
мічного університету: «Облік і внутрішній контроль комі-
сійних операцій підприємства» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада К 35.840.03 у Львівському торговельно-еконо-
мічному університеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул. 
Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-90). Науковий ке-
рівник – Куцик П. О., кандидат екон. наук, професор, рек-
тор, професор кафедри бухгалтерського обліку (Львів-
ський торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Остап’юк Н. А., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри обліку і оподаткування (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на»); Реслер М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку і оподаткування та маркетингу (Мукачів-
ський державний університет). (559/5)

Курак Анастасія Іванівна, аспірантка кафедри бухгал-
терського обліку Львівського торговельно-економічного 
університету: «Облік та контроль забезпечень майбутніх 
витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 35.840.03 у 
Львівському торговельно-економічному університеті Уко-
опспілки (79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10; 
тел. 295-81-90). Науковий керівник – Головацька С. І., кан-
дидат екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтер-
ського обліку (Львівський торговельно-економічний уні-
верситет). Опоненти: Чижевська Л. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомир-
ський державний технологічний університет); Зоріна О. А., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку та 
оподаткування (Національна академія статистики, обліку 
та аудиту). (560/5)

Мохняк Володимир Степанович, старший викладач 
кафедри обліку та аналізу Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Організація і методика обліку та 
контролю у кредитних спілках» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада К 35.840.03 у Львівському торговельно-еконо-
мічному університеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул. 
Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-90). Науковий ке-
рівник – Бачинський В. І., кандидат екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Львівський 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Леген-
чук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку і аудиту (Житомирський державний технологічний 
університет); Нестеренко О. О., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування (Хар-
ківський державний університет харчування та торгівлі). 
(561/5)
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Куницький Костянтин Сергійович, асистент кафедри 
менеджменту ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і 
права»: «Механізм державної фінансової підтримки роз-
витку аграрного сектору України» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада К 
26.056.10 у Київському національному університеті будів-
ництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Рижакова Г. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту в будівництві (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). Опоненти: Єранкін О. О., доктор екон. наук, про-
фесор, директор Інституту агробізнесу (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»); Бондарєва Т. Г., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри обліку та аудиту (Національний університет 
водного господарства та природокористування). (567/5)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Штепа Олексій Олександрович, викладач циклової 

комісії юридичних дисциплін Полтавського кооператив-
ного коледжу Полтавської облспоживспілки: «Правова 
ментальність українського етносу як чинник сучасного 
вітчизняного державотворення» (09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії). Спецрада К 27.053.05 у 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» МОН України 
(08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинсько-
го, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Крав-
ченко П. А., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри філософії, декан факультету історії та географії 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка МОН України). Опоненти: Полисаєв О. П., 
доктор філософ. наук, професор, провідний науковий 
співробітник (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
МОН України); Пода Т. А., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри філософії (Національний авіаційний уні-
верситет МОН України). (202/5)

Крисюк Інна Михайлівна, тимчасово не працює: «Ідея 
«Київ – другий Єрусалим» у контексті української духов-
ної традиції» (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 керівник – 
Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, професор 
кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний пе-
дагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опонен-
ти: Панчук І. І., доктор філософ. наук, доцент, професор 
кафедри філософії (Рівненський державний гуманітарний 
університет); Христокін Г. В., кандидат філософ. наук, до-
цент, доцент кафедри філософії та політології (Національ-
ний університет державної фіскальної служби України). 
(272/5)

Віктор Ірина Володимирівна, старший викладач ка-
федри природничих наук Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Філо-
софсько-антропологічний аналіз ритуалів (на матеріалі 
української культури)» (09.00.04 – філософська антро-
пологія, філософія культури). Спецрада Д 64.051.06 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 
4; тел. (057) 707-55-72). Науковий керівник – Титар О. В., 
доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри теорії 
культури і філософії науки (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: За-
грійчук І. Д., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри філософії та соціології (Український державний 
університет залізничного транспорту МОН України); Пили-
пенко С. Г., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафе-
дри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соці-
ально-гуманітарних дисциплін (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України). (385/5)

Шаповал Надія Володимирівна, аспірантка кафе-
дри теоретичної і практичної філософії імені професора 
Й. Б. Шада Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна: «Деструктивність влади як соціально-фі-
лософська проблема» (09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії). Спецрада Д 64.051.06 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-
52-71). Науковий керівник – Гусаченко В. В., доктор фі-
лософ. наук, професор, професор кафедри теоретичної і 
практичної філософії імені професора Й. Б. Шада (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опо-
ненти: Чаплигін О. К., доктор філософ. наук, професор, 
завідувач кафедри філософії та педагогіки професійної 
підготовки (Харківський національний автомобільно-до-
рожній університет МОН України); Толстов І. В., кандидат 
філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та со-
ціології (Український державний університет залізничного 
транспорту МОН України). (391/5)

Парамбуль Ірина Віталіївна, аспірантка кафедри тео-
рії та історії культури Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка: «Екзистенціалізм у творчості 
Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід» 
(09.00.05 – історія філософії). 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 – Альчук М. П., 
доктор філософ. наук, професор кафедри теорії та історії 
культури (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка). Опоненти: Йосипенко О. М., доктор філософ. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу історії зарубіжної філософії (Інсти-
тут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); Гутов-
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ська О. В., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філо-
софії (Інститут гуманітарних та соціальних наук Національ-
ного університету «Львівська політехніка»). (553/5)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кузьменко Олена Юріївна, викладач кафедри між-

культурної комунікації та прикладної лінгвістики ННІ 
іноземної філології Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка: «Презентація респондента 
в англійськомовному інтерв’ю масмедійного дискур-
су: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 67.051.05 у 
Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 
32-67-05). Науковий керівник – Жуковська В. В., канди-
дат філол. наук, доцент, завідувач кафедри міжкультур-
ної комунікації та прикладної лінгвістики (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Шевченко І. С., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри ділової іноземної мови та перекладу (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Главацька Ю. Л., кандидат філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики 
(Херсонський державний університет). (104/5)

Матушевська Наталя Володимирівна, викладач кафе-
дри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвісти-
ки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка: «Комунікативна ситуація спокуси в сучасному ан-
гломовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний ас-
пект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 67.051.05 
у Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 
32-67-05). Науковий керівник – Мосейчук О. М., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Жи-
томирський національний агроекологічний університет). 
Опоненти: Маріна О. С., доктор філол. наук, доцент, до-
цент кафедри англійської філології і філософії мови імені 
професора О. М. Мороховського (Київський національний 
лінгвістичний університет); Акішина М. О., кандидат фі-
лол. наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства та 
прикладної лінгвістики (Херсонський державний універси-
тет). (105/5)

Літвинчук Таїса Вікторівна, провідний фахівець се-
кретаріату Вченої ради Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Топос середньовічного 
міста в українській прозі другої половини XX століття 
(Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко)» 
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.001.15 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Романен-
ко О. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри 
історії української літератури, теорії літератури та літе-

ратурної творчості (Інститут філології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Філатова О. С., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української та зарубіжної літератури (Меліто-
польський державний педагогічний університет імені Бог-
дана Хмельницького); Лаврусенко М. І., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератури (Центральноукраїнський державний педагогіч-
ний університет імені Володимира Винниченка). (113/5)

Вакалюк Іванна Володимирівна, лаборант кафедри 
мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет»: «Функціонально-семантична ка-
тегорія дієслівної квантитативності в сучасній українській 
літературній мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада 
К 20.051.02 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-
15-74). Науковий керівник – Барчук В. М., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри української мови 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Опоненти: Соколова С. О., доктор 
філол. наук, професор, завідувач відділу соціолінгвістики 
(Інститут української мови НАН України); Попович Н. М., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри історії та 
культури української мови (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). (122/5)

Орлов Олексій Петрович, асистент кафедри світової 
літератури Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка: «Типологія і поетика 
художніх образів у прозі І. О. Буніна періоду еміграції» 
(10.01.02 – російська література). 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 – Ніколенко О. М., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри світо-
вої літератури (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Гусева О. О., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри рекла-
ми та зв’язків із громадськістю (Дніпровський національ-
ний університет імені Олеся Гончара); Дмитренко О. В., 
кандидат філол, наук, доцент, доцент кафедри іноземної 
філології та перекладу (Полтавський національний техніч-
ний університет імені Юрія Кондратюка). (192/5)

Лужецька Наталія Ярославівна, викладач кафедри 
практики англійської мови Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка: «Терміни- 
політоніми в націософському дискурсі Івана Франка: лек-
сикографічний та комунікативно-прагматичний аспекти» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 36.053.02 у Дро-
гобицькому державному педагогічному університеті іме-
ні Івана Франка МОН України, (82100, м. Дрогобич, вул. 
Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керів-



65

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '19

ник – Федурко М. Ю., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання у початковій школі (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Струганець Л. В., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри української мови та методики її навчання (Тер-
нопільський національний педагогічний університет іме-
ні Володимира Гнатюка); Пуряєва Н. В., кандидат філол. 
наук, старший науковий співробітник відділу історії україн-
ської мови та ономастики (Інститут української мови НАН 
України). (339/5)

Шабаль Катерина Сергіївна, педагог-організатор Віль-
нянської загальноосвітньої школи І – III ступенів № 2 Віль-
нянської райради Запорізької області: «Жанрово-стильові 
особливості сучасного українського політичного роману» 
(10.01.01 – українська література). Спецрада К 18.092.02 
у Бердянському державному педагогічному університеті 
МОН України (71112, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. 
(06153) 4-74-68). Науковий керівник – Кравченко В. О., 
кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри укра-
їнської літератури (Запорізький національний університет 
МОН України). Опоненти: Ткаченко А. О., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри історії української 
літератури, теорії літератури та літературної творчості (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України); Богданова М. М., кандидат філол. наук, до-
цент, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 
і порівняльного літературознавства (Бердянський держав-
ний педагогічний університет МОН України). (356/5)

Лі Ялінь, декан факультету російської мови і літерату-
ри Ланьчжоуського політехнічного університету, Китай-
ська Народна Республіка: «Інтерпретація російської літе-
ратури в критиці Г. В. Адамовича на сторінках паризького 
щотижневика «Звєно» (10.01.02 – російська література). 
Спецрада К 64.051.07 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий ке-
рівник – Вєрнік О. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри світової літератури та російського мовознавства 
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тара-
са Шевченка» МОН України, м. Старобільськ). Опоненти: 
Марченко Т. М., доктор філол. наук, професор, заступник 
директора з науково-педагогічної та навчально-методич-
ної роботи (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» МОН 
України); Євстаф’єва Н. П., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри історії російської літератури (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни). (406/5)

Дегтяренко Марина Олексіївна, старший лаборант 
з в/о кафедри мов і літератур Близького та Середньо-
го Сходу Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: «Комунікативна по-
ведінка бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Яшенкова О. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської 
філології та міжкультурної комунікації (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
Опоненти: Солощук Л. В., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри англійської філології (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); 
Гошилик Н. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент ка-
федри англійської філології (Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника). (413/5)

Крисальна Юліана Вячеславівна, асистент кафедри 
англійської філології та міжкультурної комунікації Інститу-
ту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Когнітивні модифікації релігійних кон-
цептів в сучасному комунікативному просторі (на матеріа-
лі англійської мови)» (10.02.04 – германські мови). Спец-
рада Д 26.001.11 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Бєлова А. Д., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної 
комунікації (Інститут філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ільчен-
ко О. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри іноземних мов (Центр наукових досліджень та викла-
дання іноземних мов НАН України); Нідзельська Ю. М., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської філо-
логії та перекладу (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). (487/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Савельєва Інна Володимирівна, начальник відділу 

криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУ 
Національної поліції в Одеській області: «Адміністратив-
но-правове забезпечення підготовки кадрів Національної 
поліції України» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
58.082.04 у Тернопільському національному економічно-
му університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий ке-
рівник – Катеринчук І. П., доктор юрид. наук, доцент, рек-
тор (Одеський державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адмі-
ністративного права (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); 
Зливко С. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри адмі-
ністративного, цивільного та господарського права і про-
цесу (Академія державної пенітенціарної служби України). 
(70/5)
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Стороженко Сергій Анатолійович, заступник началь-
ника – начальник першого відділу управління протидії 
незаконному обігу підакцизних товарів Головного опера-
тивного управління ДФС України: «Адміністративна відпо-
відальність за незаконне переміщення товарів через мит-
ний кордон України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 58.082.04 у Тернопільському національному еконо-
мічному 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 конституційного, адміністративного та 
фінансового права (Тернопільський національний еконо-
мічний університет). Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор 
юрид. наук, професор, проректор з наукової роботи (Уні-
верситет митної справи та фінансів); Мулявка Д. Г., канди-
дат юрид. наук, професор, завідувач кафедри оперативно-
розшукової діяльності (Університет державної фіскальної 
служби України). (71/5)

Городовенко Артур Вікторович, помічник судді Доне-
цького апеляційного суду: «Конституційно-правові засади 
модернізації системи судів загальної юрисдикції: пробле-
ми теорії та практики» (12.00.02 – конституційне право; 
муніципальне право). Спецрада К 64.051.31 у Харківсько-
му національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН 
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 
705-24-99). Науковий керівник – Годованик Є. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри права та публічного 
адміністрування (Маріупольський державний універси-
тет). Опоненти: Волошин Ю. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, декан факультету міжнародних відносин (Національ-
ний авіаційний університет МОН України); Папаяні С. В., 
кандидат юрид. наук, в. о. керівника Управління комуні-
кацій та міжнародного співробітництва Конституційного 
Суду України. (87/5)

Павлова Юлія Сергіївна, директор Центру органі-
зації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної 
роботи Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Електронний документ як джерело дока-
зів у цивільному процесі» (12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному універси-
теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). 
Науковий керівник – Голубєва Н. Ю., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, завідувач ка-
федри цивільного процесу (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: 
Булеца С. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри цивільного права та процесу (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України); Петрен-
ко В. С., кандидат юрид. наук, доцент, суддя (Київський 
районний суд м. Одеси). (88/5)

Майка Максим Борисович, адвокат Національної асоці-
ації адвокатів України: «Виконання ухвал суду у цивільно-
му процесі» (12.00.03 – цивільне право та цивільний про-
цес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецра-
да Д 35.051.27 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керів-
ник – Богдан Й. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права та процесу (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка). Опоненти: Фур-
са С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Білоусов Ю. В., кандидат юрид. наук, професор, професор 
кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький уні-
верситет управління та права). (156/5)

Пушкар Олег Анатолійович, адвокат, керівник відді-
лу ТОВ «Нова пошта»: «Змішана форма вини, як кри-
мінально-правова категорія» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України 
(01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 
246-57-87). Науковий керівник – Лісова Н. В., канди-
дат юрид. наук, доцент, начальник відділу оганізації 
наукової роботи Управління організаційного забезпе-
чення і планування (Національна академія прокуратури 
України). Опоненти: Костенко О. М., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, завідувач відділу 
проблем кримінального права, кримінології та судо- 
устрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України); Арманов М. Г., кандидат юрид. наук, 
доцент, слідчий (Державне бюро розслідування Украї-
ни). (157/5)

Кирюха Дмитро Євгенович, завідувач видавничо-по-
ліграфічного відділення редакційно-видавничого відділу 
Національної академії внутрішніх справ: «Розслідування 
злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць 
розпусти і звідництвом» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії ад-
вокатури України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 
27; тел. (044) 246-57-87). Науковий керівник – Ієрусали-
мов І. О., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
досудового розслідування ННІ № 1 (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Чаплинський К. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський дер-
жавний університет внутрішніх справ); Дрозд В. Г., канди-
дат юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник 
НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення 
МВС України. (158/5)
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Клапатий Дмитро Йосифович, асистент кафедри ци-
вільного права та процесу Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Пайовий інвестиційний 
фонд як форма спільного інвестування в Україні (ци-
вільно-правовий аспект)» (12.00.03 – цивільне право та 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 35.051.27 у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). 
Науковий керівник – Коссак В. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри цивільного права та процесу 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Галянтич М. К., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заступник директора 
з наукової роботи (НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Ільків О. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін (Міжнародний економіко-гумані-
тарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
(159/5)

Митич Сергій Павлович, начальник відділення № 2 
слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у 
м. Києві: «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлен-
ня та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна 
характеристика, детермінація та запобігання» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-вико-
навче право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному на-
уково-дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, 
пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий ке-
рівник – Сахарова О. Б., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, начальник 3-го НДВ НДЛ кри-
мінологічних досліджень та проблем запобігання зло-
чинності (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). Опоненти: Мисливий В. А., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри публічного права (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Вартилець-
ка І. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
кримінального права (Національна академія внутрішніх 
справ). (174/5)

Діхтяренко Кирило Юрійович, начальник відділу Го-
ловного управління внутрішньої безпеки ДФС України: 
«Фінансово-правове регулювання обігу дорогоцінних ме-
талів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті 
МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 
254-95-25). Науковий керівник – Коллер Ю. С., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, начальник 
3-го НДВ НДЛ проблем правового забезпечення діяльнос-
ті (Державний науково-дослідний інститут МВС України). 
Опоненти: Савченко Л. А., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент з 

наукових та юридичних питань (Київський міжнародний 
університет); Костенко Ю. О., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміні-
стративного права (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса, м. Вінниця). (175/5)

Підболячний Максим Валерійович, заступник керівни-
ка Управління безпеки з банківської безпеки по Західно-
му головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приват-
Банк»: «Запобігання корисливим насильницьким злочи-
нам, що вчиняються етнічними організованими злочинни-
ми групами» (12.00.08 – кримінальне право та криміноло-
гія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 
у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН 
України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-
00). Науковий керівник – Джужа О. М., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри кримінології та криміналь-
но-виконавчого права (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Литвинов О. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, завідувач 
кафедри кримінального права та кримінології факультету 
підготовки фахівців для підрозділів слідства (Харківський 
національний університет внутрішніх справ); Колос О. В., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального пра-
ва та кримінології (ННІ права Університету державної фіс-
кальної служби України). (176/5)

Кривенко Володимир Володимирович, заступник ке-
рівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
Генеральної прокуратури України: «Кримінологічні заса-
ди запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією 
правопорушенням в органах місцевого самоврядування 
України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у 
Міжрегіональній академії управління персоналом МОН 
України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-
95-00). Науковий керівник – Ведмідський О. В., кандидат 
юрид. наук (Головне управління Національної поліції у Дні-
пропетровській області). Опоненти: Шаблистий В. В., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального 
права та кримінології (Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ); Храмцов О. М., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (177/5)

Шелякін Олександр Сергійович, старший оперуповно-
важений відділу боротьби зі злочинами у сфері суспільної 
моралі управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми ГУНП в Одеській області: «Домашній 
арешт у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кри-
мінальний 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-
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94-91). Науковий керівник – Азаров Ю. І., кандидат юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального про-
цесу (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Тертишник В. М., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Університет 
митної справи та фінансів); Баулін О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, старший викладач відділу підготовки про-
курорів з нагляду за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання 
і досудове слідство (Національна академія прокуратури 
України). (196/5)

Поліщук Інна Юріївна, начальник відділу економічних 
досліджень Центру судової експертизи та експертних до-
сліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної 
судової адміністрації України: «Розслідування незакон-
ного використання торговельних марок» (12.00.09 – кри-
мінальний 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 – Іщенко А. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри криміналістики та судової 
медицини (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
ненти: Гора І. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінального процесу та криміналістики (Ака-
демія адвокатури України); Колонюк В. П., кандидат юрид. 
наук, доцент, учений секретар (Київський НДІ судових екс-
пертиз Міністерства юстиції України). (198/5)

Попович Ірина Миколаївна, науковий співробітник 
Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого 
професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України: 
«Процесуальне положення сторін у досудовому розсліду-
ванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада К 64.896.01 у Харківському НДІ судових експертиз 
імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства 
юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; 
тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник – Даньшин М. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Капліна О. В., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри кримінального процесу (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого); Мартовицька О. В., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри кримінального процесу та організації досудового 
слідства факультету № 1 (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). (199/5)

Гаспарян Серафима Геннадіївна, старший науковий 
співробітник Харківського НДІ судових експертиз іме-
ні заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України: «Адміністративно-правові засади кадро-
вого забезпечення судово-експертних установ України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 64.896.01 у 
Харківському НДІ судових експертиз імені заслуженого 
професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 
(61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-
12-20). Науковий керівник – Клюєв О. М., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, директор 
(Харківський НДІ судових експертиз імені заслуженого 
професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України). 
Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, декан факультету № 1 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ); Гри-
шина Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
державно-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (200/5)

Палій Євгенія Анатоліївна, керуючий партнер Адво-
катського об’єднання «Адвокатська компанія «Апріорі», 
м. Кривий Ріг: «Спрощені провадження в адміністративно-
му судочинстві України» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів МОН 
України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
2/4; тел. (056) 756-05-78). Науковий керівник – Мінка Т. П., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністра-
тивного та митного права (Університет митної справи та 
фінансів). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, заступник директора Юридичного інституту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Аріфходжаєва Т. Б., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та 
банківського права ННІ права імені князя Володимира Ве-
ликого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»). (209/5)

Хайдарова Інна Олексіївна, викладач кафедри за-
гальноправових дисциплін Дніпровського гуманітарного 
університету: «Адміністративно-правовий статус Вищого 
антикорупційного суду в Україні» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне пра-
во). Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи та 
фінансів 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, декан 
юридичного факультету (Дніпровський гуманітарний уні-
верситет). Опоненти: Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний юрист України, декан юридичного факультету (Запо-
різький національний університет); Тильчик В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки (Національний універ-
ситет державної фіскальної служби України). (211/5)
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Ханова Надія Олександрівна, начальник юридично-
го відділу ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ», м. Харків: «Дискреційні 
повноваження контролюючих органів у сфері оподатку-
вання в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів МОН 
України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернад-
ського, 2/4; тел. (056) 756-05-78). Науковий керівник –  
Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, прорек-
тор з наукової роботи (Університет митної справи та фі-
нансів). Опоненти: Кучерявенко М. П., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансового права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Мінаєва К. В., кандидат юрид. наук, суддя (Харківський 
окружний адміністративний суд). (212/5)

Сенюта Лілія Богданівна, юрист практики підпри-
ємницького, митного та трудового права АТ «Ловейлс»: 
«Система земельного права України як галузі права» 
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право). Спецрада Д 26.236.02 
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-80-46). Науковий керівник – Ващишин М. Я., кан-
дидат юрид. наук, доцент кафедри соціального права 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Сидор В. Д., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри конституційного, адміністративного та 
міжнародного права (Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного університету «Одеська 
юридична академія»); Багай Н. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та аграр-
ного права (Юридичний інститут Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника). (235/5)

Криворучко Іван Олександрович, перший заступник 
керівника Калинівської місцевої прокуратури Вінницької 
області: «Протидія діяльності терористичних організацій в 
Україні засобами кримінальної юстиції» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керів-
ник – Кваша О. О., доктор юрид. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник відділу проблем кримінально-
го права, кримінології та судоустрою (Інститут держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: 
Чуваков О. А., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінального права, кримінального процесу та 
криміналістики (Одеський національний університет іме-
ні І. І. Мечникова); Жаровська Г. П., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри кримінального права і криміналістики, 
завідувач кафедри кримінального права і криміналістики 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). (236/5)

Чекомасова Наталія Боліславівна, директор департа-
менту дозвільних процедур Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції України: «Адміністративно-правові заса-
ди державного архітектурно-будівельного контролю та на-
гляду» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-
ник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університет імені Володи-
мира Винниченка); Савіцький Р. Є., кандидат юрид. наук, 
директор (ДП «Закарпатський цеолітовий завод»). (258/5)

Золота Леся Володимирівна, асистент кафедри кримі-
нально-правових дисциплін та судочинства ННІ права Сум-
ського державного університету: «Адміністративно-право-
ва охорона права інтелектуальної власності у сфері науко-
вої діяльності в Україні» (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 керівник – Куліш А. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
директор ННІ права (Сумський державний університет). 
Опоненти: Кравцова Т. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри правосуддя (Сумський національний 
аграрний університет); Марков В. В., кандидат юрид. наук, 
старший науковий співробітник, декан факультету № 4 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
(261/5)

Науменко Сергій Михайлович, завідувач Сумського 
відділення Харківського НДІ судових експертиз імені за-
служеного професора М. С. Бокаріуса: «Адміністративно-
правові засади взаємодії експертних установ з правоохо-
ронними органами» (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 керівник – Пахомов В. В., док-
тор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства ННІ права (Сумський 
державний університет). Опоненти: Кравченко І. О., доктор 
юрид. наук, доцент кафедри приватного та соціального 
права (Сумський національний аграрний університет); Не-
вядовський В. О., кандидат юрид. наук, заступник декана 
з навчально-методичної роботи факультету № 1 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). (262/5)

Повидиш Владислав Володимирович, науковий спів-
робітник Науково-дослідного інституту публічного права: 
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«Інформаційно-правові основи регулювання публічних 
закупівель в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да 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, до-
цент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (На-
ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Безпа-
лова О. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри адміністратив-
ної діяльності поліції факультету № 3 (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ); Колінько Ц. В., 
кандидат юрид. наук, заступник директора ННІ заочного 
навчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ). (264/5)

Ковальчук Сергій Павлович, приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу: «Адміністративно-
правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове пра-
во; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-
дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Чиж-
марь К. І., доктор юрид. наук, доцент, директор (Інститут 
права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Укра-
їни). Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, проректор з навчальної та наукової роботи (Універ-
ситет сучасних знань); Нікітін В. В., кандидат юрид. наук, 
начальник відділу розгляду звернень у сферах державної 
реєстрації (Міністерство юстиції України). (265/5)

Сошников Антон Олександрович, провідний юрист сек-
тору проблем реалізації господарського законодавства 
відділу проблем модернізації господарського права та 
законодавства Інституту економіко-правових досліджень 
НАН України: «Господарсько-правове забезпечення пуб-
лічних закупівель» (12.00.04 – господарське право, гос-
подарсько-процесуальне право). Спецрада Д 11.170.02 
в Інституті економіко-правових досліджень НАН України 
(01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 
620-02-14). Науковий керівник – Устименко В. А., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАН і НАПрН 
України, директор (Інститут економіко-правових дослі-
джень НАН України). Опоненти: Поєдинок В. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри господарсько-
го права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Петруненко Я. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри господарського права і процесу (Націо-
нальний університет «Одеська юридична академія» МОН 
України). (316/5)

Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна, провідний 
співробітник відділу розробки та впровадження іннова-
ційних методик організації роботи та управління в орга-
нах прокуратури НДІ Національної академії прокуратури 

України: «Керівник в органах прокуратури: адміністратив-
но-правовий статус» (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 керівник – Рєзнік О. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністра-
тивного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки ННІ права (Сумський державний університет). 
Опоненти: Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, перший заступник директора 
(Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юс-
тиції України); Косиця О. О., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри правового забезпечення господарської діяльнос-
ті факультету № 6 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). (318/5)

Ващенко Валерій Артурович, фізична особа-підпри-
ємець, експерт ГО «Центр міжнародного права і правосуд-
дя»: «Денонсація міжнародних договорів в теорії та практи-
ці сучасного міжнародного права» (12.00.11 – міжнародне 
право). Спецрада К 26.008.04 у Національному універси-
теті «Києво-Могилянська академія» МОН України (04070, 
м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59). Науковий 
керівник – Трояновський О. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
адвокат. Опоненти: Василенко В. А., доктор юрид. наук, про-
фесор кафедри міжнародного та європейського права (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Любашенко В. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства (Між-
народний гуманітарний університет). (329/5)

Іванків Ірина Богданівна, старший викладач кафе-
дри загальнотеоретичного правознавства та публічного 
права Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», національна радниця з питань верховенства 
права Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні: 
«Права людства: стан та перспективи їх забезпечення» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада К 26.008.04 у На-
ціональному університеті «Києво-Могилянська акаде-
мія» МОН України (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. 
(044) 425-60-59). Науковий керівник – Козюбра М. І., 
доктор юрид. наук, член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений юрист України, професор кафедри загаль-
нотеоретичного правознавства та публічного права (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»). 
Опоненти: Погребняк С. П., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри теорії держави і права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого), член 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Гу-
дима Д. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри теорії та філософії права (Львівський національний 
університет імені Івана Франка), суддя Верховного Суду. 
(330/5)
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Левчишина Олена Леонідівна, юрист ГО «СЕКРЕТА-
РІАТ РГК»: «Розгляд та вирішення в адміністративному 
судочинстві України публічно-правових спорів за участю 
організацій саморегулівних професій» (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 – Герасименко Є. С., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Галай А. О., доктор юрид. наук, професор кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права 
(Тернопільський національний економічний університет); 
Перепелюк В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, науковий 
консультант відділу забезпечення діяльності голови та за-
ступника голови секретаріату (Касаційний адміністратив-
ний суд у складі Верховного Суду). (341/5)

Зубрицька Оксана Василівна, викладач правових дис-
циплін Стрийського коледжу Львівського національного 
аграрного університету: «Інститут ювенальної юстиції як 
об’єкт філософсько-правового аналізу» (12.00.12 – фі-
лософія 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: Гураленко Н. А., доктор юрид. наук, до-
цент кафедри людських прав (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича); Музика М. П., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри теорії, історії держави і 
права та приватноправових дисциплін (Національна акаде-
мія Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). (379/5)

Базарник Богдан Ігорович, суддя Нетішинського місь-
кого суду Хмельницької області: «Професіоналізація суд-
дів у контексті сучасного реформування: теоретико-пра-
вові аспекти» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень). Спецрада К 70.895.02 
у Хмельницькому університеті управління та права Хмель-
ницької облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – 
Парпан У. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри адміністративного та інформаційного права (ННІ пра-
ва та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Бобровник С. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії права та дер-
жави (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Ярунів М. І., кандидат юрид. наук, старший ви-
кладач кафедри філософії та політології (Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ). (380/5)

Сторожук Дмитро Анатолійович, співробітник Гене-
ральної прокуратури України: «Філософсько-правові 
засади правового прогресу» (12.00.12 – філософія пра-
ва). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому універси-
теті управління та права Хмельницької облради (29013, 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 
71-80-00). Науковий керівник – Омельчук О. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри криміналь-
ного права та процесу, ректор (Хмельницький універ-
ситет управління та права). Опоненти: Гураленко Н. А., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри філософії 
та теорії права (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Музика М. П., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри теорії, історії держави і права та 
приватноправових дисциплін (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). (381/5)

Пономарьова Ольга Олександрівна, помічник суд-
ді патронатної служби управління забезпечення роботи 
судової палати для розгляду справ щодо земельних від-
носин та права власності секретаріату Касаційного гос-
подарського суду у складі Верховного Суду: «Правовий 
статус Касаційного господарського суду у складі Верхов-
ного Суду в Україні» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура 
та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Яновська О. Г., 
доктор юрид. наук, професор, суддя Верховного Суду. 
Опоненти: Городовенко В. В., доктор юрид. наук, доцент, 
заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду 
України; Бірюкова А. М., кандидат юрид. наук, доцент, за-
служений юрист України, проректор (Академія адвокату-
ри України). (408/5)

Буряк Ірина Володимирівна, суддя Донецького 
окружного адміністративного суду: «Фінансово-пра-
вове регулювання місцевих гарантій» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 27.855.02 в Університеті 
державної фіскальної служби України ДФС України 
(08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 
6-09-94). Науковий керівник – Касьяненко Л. М., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри фінан-
сового права (Університет державної фіскальної служ-
би України). Опоненти: Якимчук Н. Я., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансового пра-
ва (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Рядінська В. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач лабораторії проблем право-
вого та організаційного забезпечення діяльності Мі-
ністерства (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). (422/5)
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Шаптала Євген Юрійович, суддя Київського апеляцій-
ного господарського суду: «Стимули у податково-право-
вому регулюванні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби 
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університет-
ська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – Ку-
черявенко М. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансового права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого МОН України). Опо-
ненти: Оніщик Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри конституційного, адміністративного та госпо-
дарського права (Академія праці, соціальних відносин і 
туризму); Семчик О. О., кандидат юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник від-
ділу проблем державного управління та адміністративного 
права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України). (423/5)

Карпенко Наталія Вікторівна, приватний нотаріус 
Дніпровського міського нотаріального округу: «Пеня у 
податковому праві» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби 
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університет-
ська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – Лука-
шев О. А., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри фінансового права (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Бригінець О. О., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та іс-
торії держави і права (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України); Токарєва К. О., канди-
дат юрид. наук, науковий співробітник відділу правового 
забезпечення функціонування національної інноваційної 
системи (НДІ правового забезпечення інноваційного роз-
витку НАПрН України). (425/5)

Сахно Дмитро Сергійович, комерційний директор 
ТОВ «Карон Груп»: «Зловживання правом у податкових 
правовідносинах» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної 
служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Уні-
верситетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий ке-
рівник – Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри фінансового права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор, 
декан юридичного факультету (Запорізький національ-
ний університет); Ханова Р. Ф., кандидат юрид. наук, 
суддя (Касаційний адміністративний суд у складі Верхо-
вного Суду). (426/5)

Горблянський Володимир Ярославович, помічник судді 
Івано-Франківського окружного адміністративного суду: 
«Захист прав споживачів за договором про надання по-
слуг» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сі-
мейне право; міжнародне приватне право). Спецрада К 
20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-
23-51). Науковий керівник – Гейнц Р. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Калаур І. Р., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу 
(Тернопільський національний економічний університет); 
Рубан О. О., кандидат юрид. наук, асистент кафедри ци-
вільного права № 2 (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). (427/5)

Коваленко Олена Олександрівна, головний еконо-
міст служби – мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ 
№ 10020/0309 АТ «Ощадбанк»: «Судовий захист закон-
них інтересів фізичних осіб при встановленні (зміні) їх 
правового статусу» (12.00.03 – цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Кройтор В. А., кандидат юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри цивільного права та процесу факультету 
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Пилипенко С. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор 
кафедри цивільного права і процесу (Національна акаде-
мія внутрішніх справ). (471/5)

Бобуйок Ігор Анатолійович, суддя Малиновського 
районного суду м. Одеси: «Припинення поруки, що за-
безпечує виконання кредитних зобов’язань» (12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01 у 
НДІ приватного права і підприємництва імені акаде-
міка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. 
М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий 
керівник – Бобрик В. І., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
(НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Кізлова О. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивіль-
ного та господарського права та процесу (Міжнародний 
гуманітарний університет); Кудрявцев В. І., кандидат 
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юрид. наук, президент (ТОВ «Міжнародна юридична ком-
панія «КВ ГРУП»). (474/5)

Тігранян Григор Самвелович, заступник директора ЗАТ 
«Друге медичне об’єднання», м. Єреван, Вірменія: «Кри-
мінальна відповідальність за розбій за законодавством 
Вірменії та України (порівняльно-правове дослідження)» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у Націо-
нальному університеті «Одеська юридична академія» МОН 
України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. 
(048) 719-88-01). Науковий керівник – Полянський Є. Ю., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри криміналь-
ного права (Національний університет «Одеська юридична 
академія» МОН України). Опоненти: Лихова С. Я., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-
го права і процесу (Національний авіаційний університет 
МОН України); Албул С. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
професор кафедри оперативно-розшукової діяльнос-
ті (Одеський державний університет внутрішніх справ). 
(477/5)

Луговий Віктор Олександрович, заступник начальника 
Бориспільського ВП ГУНП у Київській області – начальник 
слідчого відділу: «Адміністративно-правовий механізм за-
побігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, що 
вчиняються поліцейськими» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне 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 керівник – Братель С. Г., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри поліцей-
ського права (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Олійник О. В., доктор юрид. наук, старший нау-
ковий співробітник, професор кафедри загальноправових 
дисциплін (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет); Плугатар Т. А., кандидат юрид. наук, 
старший науковий співробітник, т. в. о. ученого секретаря 
секретаріату Вченої ради (Державний науково-дослідний 
інститут МВС України). (484/5)

Шишканов Олександр Анатолійович, старший юрист 
Підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрі-
калчер Україна»: «Правове регулювання оподаткування 
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Гетманцев Д. О., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінан-
сового права (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка). Опоненти: Орлюк О. П., доктор юрид. 
наук, професор, директор (НДІ інтелектуальної власнос-
ті НАПрН України); Атаманчук Н. І., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри фінансового права (Університет 
державної фіскальної служби України). (494/5)

Бобошко Олександр Олександрович, прокурор Ба-
ришівської міжрайонної прокуратури Київської облас-
ті: «Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною 
зміною обставин» (12.00.03 – цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне пра-
во). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університе-
ті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). 
Науковий керівник – Мазуренко С. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія» 
МОН України). Опоненти: Кізлова О. С., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри цивільного і господарського права та процесу 
(Міжнародний гуманітарний університет МОН України); 
Зілковська Л. М., кандидат юрид. наук, доцент, заслу-
жений юрист України, доцент кафедри цивільно-право-
вих дисциплін (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України). (503/5)

Гончаренко Володимир Сергійович, аспірант кафедри 
кримінального процесу та криміналістики Академії адво-
катури України: «Правовий статус іноземного адвоката в 
Україні» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвока-
тура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Коротун О. М., кандидат юрид. наук, 
суддя (Північний апеляційний господарський суд). Опо-
ненти: Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри правосуддя (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Біцай А. В., кандидат 
юрид. наук, помічник судді патронатної служби управління 
забезпечення роботи другої судової палати секретаріату 
Касаційного кримінального суду апарату Верховного Суду. 
(510/5)

Вінтоняк Наталія Дмитрівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії проблем корпоративного пра-
ва НДІ приватного права і підприємництва імені акаде-
міка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Правовий режим 
корпоративних прав подружжя» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, 
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вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий 
керівник – Васильєва В. А., доктор юрид. наук, профе-
сор, директор Навчально-наукового юридичного інсти-
туту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Харитонова О. І., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач кафедри права інтелекту-
альної власності та корпоративного права (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»); Сабо-
даш Р. Б., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (513/5)

Шульга Юлія Олександрівна, старший лаборант кафе-
дри правосуддя Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Початковий етап розслідування 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова екс-
пертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 
26.001.05 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри правосуддя (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опонен-
ти: Грібов М. Л., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності (Національна академія внутрішніх справ); Мір-
ковець Д. М., кандидат юрид. наук, доцент, заступник на-
чальника відділу управління розслідування корупційних 
злочинів (Головне слідче управління Національної поліції 
України). (514/5)

Ткач Ольга Василівна, юрист І категорії кафедри право-
суддя Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Розслідування порушень недоторканності при-
ватного життя» (12.00.09 – кримінальний процес та кримі-
налістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-
ність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, стар-
ший науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Черняк А. М., доктор юрид. наук, помічник 
начальника Управління (з оперативних питань) контрроз-
відувальних заходів із захисту національної інформаційної 
сфери України департаменту захисту національної держав-
ності (Служба безпеки України); Шевчишен А. В., кандидат 
юрид. наук, заступник начальника відділу управління роз-
слідування корупційних злочинів (Головне слідче управлін-
ня Національної поліції України). (515/5)

Мамотенко Олег Петрович, головний юрисконсульт 
юридичного департаменту АКБ «Індустріалбанк»: «Кримі-
нально-правові засоби протидії незаконному поводженню 
з товарами у сфері акцизного оподаткування» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконав-
че право). Спецрада Д 08.727.04 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-
00). Науковий керівник – Куц В. М., кандидат юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, старший викладач 
відділу підготовки прокурорів проблем кримінально-пра-
вової кваліфікації (Національна академія прокуратури 
України). Опоненти: Дудоров О. О., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач НДЛ з проблем попередження, припинення та 
розслідування злочинів територіальними органами Націо-
нальної поліції України (Луганський державний універси-
тет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродо-
нецьк); Мііцанинець О. М., кандидат юрид. наук, начальник 
відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба 
детективів) (Слідче управління ГУНП у Дніпропетровській 
області). (540/5)

Чорненький Василь Володимирович, начальник юри-
дичного відділу КП «Тернопільводоканал»: «Адміністра-
тивно-правові засади державного управління туристич-
ною сферою України» (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 – Борт-
ник Н. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафе-
дри адміністративного та інформаційного права ННІ права 
та психології (Національний університет «Львівська по-
літехніка»). Опоненти: Христинченко Н. П., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри економічної безпеки 
та фінансових розслідувань (Тернопільський національ-
ний економічний університет); Заросило В. В., кандидат 
юрид. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової 
комісії правових дисциплін (Київський державний коледж 
туризму та готельного господарства). (541/5)

Дрозд Віталій Юрійович, старший слідчий слідчо-
го управління ГУНП в Одеській області: «Розслідування 
крадіжок з автотранспортних засобів» (12.00.09 – кри-
мінальний 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 – Чернявський С. С., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
проректор (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
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ненти: Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ); Цуцкірідзе М. С., кандидат юрид. наук, за-
служений юрист України, заступник начальника (Головне 
слідче управління Національної поліції України). (557/5)

Соколовська Юлія Василівна, тимчасово не працює: 
«Учасники підприємницьких товариств як суб’єкти цивіль-
но-правової відповідальності у корпоративних правовід-
носинах» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
К 20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-
23-51). Науковий керівник – Калаур І. Р., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 
процесу (Тернопільський національний економічний уні-
верситет). Опоненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри 
цивільного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Васильєва В. В., кандидат юрид. 
наук, науковий співробітник лабораторії проблем корпо-
ративного права (НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). (558/5)

Церкуник Ліліана Василівна, викладач кафедри кри-
мінального права та процесу Ужгородського національ-
ного університету: «Віктимізація засуджених в установах 
виконання покарань та її запобігання» (12.00.08 – кримі-
нальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури Укра-
їни (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 
246-57-87). Науковий керівник – Батюк О. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної 
власності та цивільно-правових дисциплін (Київський ін-
ститут інтелектуальної власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія»). Опоненти: 
Попович В. М., доктор юрид. наук, професор, головний 
науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень 
та запобігання злочинності (Державний науково-дослід-
ний інститут МВС України); Громова М. Є., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміна-
лістики (Академія адвокатури України). (563/5)

Чорней Світлана Володимирівна, асистент кафедри 
кримінального права та криміналістики Чернівецько-
го національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Осудність як ознака суб’єкта злочину» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури Укра-
їни (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 

246-57-87). Науковий керівник – Куц В. М., кандидат юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, старший ви-
кладач відділу підготовки прокурорів з проблем кваліфі-
кації кримінальних правопорушень (Національна академія 
прокуратури України). Опоненти: Бурдін В. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального 
права та кримінології (Львіський національний універси-
тет імені Івана Франка); Усатий Г. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального права та кримі-
нології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (564/5)

Біленкова Юлія Сергіївна, викладач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський універси-
тет»: «Участь політико-правових суб’єктів Української PCP 
в розробці та утвердженні основних інститутів нового між-
народного права (1944 – 1991 рр.): історико-правове до-
слідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 237-49-93). Науковий керівник – Макарчук В. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії 
держави і права ННІ права та психології (Національний 
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Никифо-
рак М. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
людських прав (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Рудий Н. Я., кандидат юрид. наук, 
доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради (Львів-
ський державний університет внутрішніх справ). (572/5)

Макаренко Анатолій Вікторович, голова комітету з 
митних питань ВГО «Асоціація платників податків Укра-
їни»: «Попередні рішення в державній митній справі» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 в Уні-
верситеті митної справи та фінансів МОН України (49000, 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 
756-05-78). Науковий керівник – Приймаченко Д. В., док-
тор юрид. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Про-
копенко В. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
морського та митного права (Національний університет 
«Одеська юридична академія»); Дорофеєва Л. М., кан-
дидат юрид. наук, доцент, начальник юридичного відділу 
(Закарпатська митниця ДФС України). (574/5)

Слободяник Наталія Сергіївна, помічник судді Одесь-
кого окружного адміністративного суду: «Розвиток де-
мократичних засад у формуванні суддівського корпусу в 
Україні» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвока-
тура). Спецрада Д 41.086.01 у Національному універси-
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теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). 
Науковий керівник – Бакаянова Н. М., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри організації судових, правоохо-
ронних органів та адвокатури (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Москвич Л. М., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри орга-
нізації судових та правоохоронних органів (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (575/5)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Калініченко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри 

романської філології Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди: «Тенденції роз-
витку вищої освіти в Україні (1901 – 1933 рр.)» (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). Опонен-
ти: Ваховсьский Л. Ц., доктор пед. наук, професор, про-
ректор з науково-педагогічної роботи (ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН 
України, м. Старобільськ); Чередник О. В., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри управління навчальними закладами 
(ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України, м. Слов’янськ). (10/5)

Степанов Володимир Андрійович, аспірант Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Методика навчання майбутніх учителів музики мульти-
медійному аранжуванні в процесі фахової підготовки» 
(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 ке-
рівник – Хижна О. П., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Сверлюк Я. В., 
доктор пед. наук, професор, директор Інституту мистецтв 
(Рівненський державний гуманітарний університет); Бон-
даренко А. В., кандидат пед. наук, старший викладач ка-
федри методики музичного виховання, співу та хорового 
диригування (Криворізький державний педагогічний уні-
верситет). (11/5)

Чень Цзяньїн, аспірантка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Методика фор-
мування комунікативних умінь студентів України і Китаю 
у процесі вокально-ансамблевої діяльності» (13.00.02 – 
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 
26.053.08 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – По-
латайко О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). Опоненти: Василенко Л. М., доктор пед. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти 
та хореографії (Мелітопольський державний педагогіч-
ний університет імені Богдана Хмельницького); Мереж-
ко Ю. В., кандидат пед. наук, завідувач кафедри акаде-
мічного та естрадного вокалу (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (12/5)

Чабанович Надія Богданівна, завідувач відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Науково-прак-
тичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України»: «Професійна підготовка лікарів-анес-
тезіологів у країнах Західної Європи» (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 
у Центральноукраїнському державному педагогічному 
університеті імені Володимира Винниченка МОН України 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 
22-18-34). Науковий керівник – Шандрук С. І., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри лінгводидакти-
ки та іноземних мов (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Кир’ян Т. І., доктор пед. наук, викладач-ме-
тодист, голова циклової комісії української мови (Чер-
каська медична академія); Чередниченко Н. Ю., кандидат 
пед. наук, директор (НВО І – III ступенів «Науковий ліцей 
міської ради міста Кропивницького Кіровоградської об-
ласті»). (14/5)

Мотика Сергій Миколайович, заступник начальника з 
морально-психологічного забезпечення Військового ін-
ституту Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка: «Виховання патріотизму учнівської молоді в 
умовах військового ліцею» (13.00.07 – теорія і методика 
виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем вихо-
вання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 
9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник – Олійник Л. В., 
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, на-
чальник науково-прогнозувального відділу освітньої діяль-
ності та заходів оборонного планування науково-методич-
ного центру організації освітньої діяльності (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського). 
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Опоненти: Мірошніченко В. І., доктор пед. наук, доцент, 
начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін (Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького); Жаров-
ська О. П., кандидат пед. наук, доцент кафедри української 
філології і культури (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса, м. Вінниця). (29/5)

Чинчева Лариса Владиленівна, доцент кафедри те-
орії та методики музичної освіти, хорового співу і ди-
ригування Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова: «Методика формування дири-
гентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва в умовах педагогічної практики» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічно-
му університеті 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, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та методики музичної 
освіти, хорового співу і диригування (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опонен-
ти: Устименко-Косоріч О. А., доктор пед. наук, професор, 
директор ННІ педагогіки і психології (Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Парфентьєва І. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент ка-
федри музичного мистецтва (Миколаївський національ-
ний університет імені В. О. Сухомлинського). (83/5)

Лі Ян, аспірант Національного педагогічного університе-
ту імені М. П. Драгоманова: «Формування музично-сценіч-
них умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі 
фахової підготовки» (13.00.02 – теорія та методика музич-
ного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Зайцева А. В., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки мистецтва та фор-
тепіанного виконавства (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Єременко О. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри хореогра-
фії та музично-інструментального виконавства (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Парфентьєва І. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент ка-
федри музичного мистецтва (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського). (84/5)

Кравцова Аліна Олександрівна, асистент кафедри 
дошкільної освіти Криворізького державного педаго-
гічного університету: «Підготовка майбутніх учителів 
початкової школи до організації групових форм пізна-
вальної діяльності» (13.00.04 – теорія і методика про-

фесійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центрально-
українському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка МОН України (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-
34). Науковий керівник – Євтух М. Б., доктор пед. наук, 
професор, академік НАПН України, головний науковий 
співробітник (Інститут педагогіки НАПН України). Опо-
ненти: Пономарьова Г. Ф., доктор пед. наук, професор, 
ректор (Харківська гуманітарно-педагогічна академія); 
Тарапака Н. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри дошкільної та початкової освіти (КЗ «Кіро-
воградський обласний інститут післядипломної освіти 
імені Василя Сухомлинського»). (89/5)

Авраменко Наталя Олександрівна, асистент ка-
федри іноземної філології та перекладу Вінницького 
торговельно-економічного інституту: «Підготовка май-
бутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною 
термінологією у медичних закладах вищої освіти» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному уні-
верситеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керів-
ник – Гомонюк О. М., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри психології та педагогіки (Хмельницький 
національний університет). Опоненти: Семеног О. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови і літератури (Сумський державний педагогіч-
ний університет імені А. С. Макаренка); Гуменюк О. М., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри стомато-
логії дитячого віку (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького). (90/5)

Кушнір Наталія Сергіївна, викладач І категорії цикло-
вої комісії дисциплін організації виробництва Кіровоград-
ського будівельного коледжу: «Формування професійної 
культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Рацул О. А., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології (Центрально-
український державний педагогічний університет імені Во-
лодимира Винниченка). Опоненти: Кучай О. В., доктор пед. 
наук, доцент кафедри педагогіки (Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування України); Потапкі-
на Л. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
вищої математики та інформатики (ПВНЗ «Університет 
економіки і підприємництва»). (93/5)

Петляєва Віра Володимирівна, викладач коледжу Ми-
колаївського національного університету імені В. О. Су-
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хомлинського: «Педагогічні умови формування мо-
ральної культури майбутнього вчителя іноземних мов» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.053.01 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Шикиринська О. В., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Шапран О. І., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Г. С. Сковороди»); Волкова Л. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри сучасних 
європейських мов (Університет державної фіскальної 
служби України). (98/5)

Гермак Ольга Леонідівна, викладач спецтехнологїї 
електромонтерів ДНЗ «Криворізький центр професійної 
освіти металургії та машинобудування»: «Педагогічні умо-
ви застосування електронних освітніх ресурсів у профе-
сійній підготовці майбутніх електромонтерів» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 
26.062.15 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; 
тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник – Петренко Л. М., 
доктор пед. наук, старший науковий співробітник, учений 
секретар (Інститут державного управління у сфері цивіль-
ного захисту). Опоненти: Спірін О. М., доктор пед. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, проректор 
з цифровізації освітньо-наукової діяльності (Університет 
менеджменту освіти НАПН України); Подозьорова А. В., 
кандидат пед. наук, завідувач електротехнічного відділен-
ня (Херсонський політехнічний коледж Одеського націо-
нального політехнічного університету). (123/5)

Долінська Наталія Василівна, асистент кафедри іно-
земних мов факультету міжнародних відносин Львів-
ського національного університету імені Івана Франка: 
«Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в 
університетах США» (13.00.01 – згальна педагогіка та іс-
торія педагогіки). Спецрада К 35.052.24 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-97). Науко-
вий керівник – Герцюк Д. Д., кандидат пед. наук, доцент, 
декан факультету педагогічної освіти (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Огієнко О. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки (Сумський державний педа-
гогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); 
Яремко Г. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри інозем-
них мов (Національний університет «Львівська політехні-
ка» МОН України). (154/5)

Дирда Ірина Анатоліївна, викладач кафедри англій-
ської філології Криворізького державного педагогічного 
університету: «Розвиток полікультурної компетентності 
іноземних студентів на основному етапі навчання укра-
їнської мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). На-
уковий керівник – Бакум З. П., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри української мови (Криворізький 
державний педагогічний університет). Опоненти: Горошкі-
на О. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу навчання української мови та літе-
ратури (Інститут педагогіки НАПН України); Костюк С. С., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри іноземних 
мов (Криворізький національний університет). (163/5)

Семенів Наталія Любомирівна, кандидат пед. наук, 
доцент, декан історико-філологічного факультету, до-
цент кафедри української мови та літератури Міжнарод-
ного економіко-гуманітарного університету імені Степана 
Дем’янчука: «Методика розвитку мовлення учнів почат-
кових класів із застосуванням мультимедійних засобів» 
(13.00.02 – теорія та методика навчання – українська 
мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно- 
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керів-
ник – Голуб Н. Б., доктор пед. наук, професор, завідувач від-
ділу навчання української мови та літератури (Інститут педа-
гогіки НАПН України). Опоненти: Омельчук С. А., доктор пед. 
наук, професор, проректор із наукової роботи (Херсонський 
державний університет); Шевцова Л. С., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри світової літератури та методики ви-
кладання філологічних дисциплін (Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка). (165/5)

Чупріна Олена Вадимівна, аспірант кафедри лінг-
вометодики та культури фахової мови Житомирського 
державного університету імені Івана Франка: «Методика 
розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуван-
ням мультимедійних засобів» (13.00.02 – теорія та мето-
дика навчання – українська мова). Спецрада Д 26.133.05 
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-
19-02). Науковий керівник – Климова К. Я., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови (Житомирський державний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Вашуленко М. С., 
доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; 
Чемоніна Л. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри по-
чаткової освіти (Бердянський державний педагогічний уні-
верситет). (166/5)
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Гейтенко Владислав Володимирович, учитель фізич-
ної культури та захисту Вітчизни загальноосвітньої школи 
№ 1 м. Краматорська Донецької області: «Педагогічний 
супровід соціалізації старшокласників у середовищі не-
формальних молодіжних організацій» (13.00.05 – со-
ціальна педагогіка). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Дон-
баський державний педагогічний університет» МОН Укра-
їни (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 
3-23-54). Науковий керівник – Пристинський В. М., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри теоретичних, ме-
тодичних основ фізичного виховання і реабілітації (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»). Опо-
ненти: Романовська Л. І., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педаго-
гіки (Хмельницький національний університет); Литвино-
ва Н. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (189/5)

Бевзюк Марина Сергіївна, викладач кафедри спеці-
альної освіти Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини: «Підготовка вчителя почат-
кової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзив-
ного навчання» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН Укра-
їни (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). 
Науковий керівник – Пічкур М. О., кандидат пед. наук, 
доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва 
(Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини). Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Закар-
патський угорський інститут імені Ференца Ракоці II); Зо-
рочкіна Т. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
початкової освіти (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). (190/5)

Саблук Ольга Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Формування професійної компетентності майбутніх аген-
тів комерційної діяльності у агроекономічних коледжах» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічно-
му університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, 
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий ке-
рівник – Безлюдний О. І., доктор пед. наук, професор, рек-
тор (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини). Опоненти: Кучай О. В., доктор пед. наук, 
доцент кафедри педагогіки (Національний університет  
біоресурсів і природокористування України); Коліс-
ник Н. В., кандидат пед. наук, науковий співробітник лабо-
раторії науково-методичного супроводу підготовки фахів-
ців у коледжах і технікумах (Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України). (191/5)

Панченко Віолетта Володимирівна, викладач кафедри 
іноземної філології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогіч-
на академія» Харківської облради: «Організація контролю 
навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у 
вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 
XX – початок XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та іс-
торія педагогіки). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН 
України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. 
(06461) 2-40-61). Науковий керівник – Осова О. О., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології 
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Хар-
ківської облради). Опоненти: Вакуленко В. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри управління та адмі-
ністрування (Донецький обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти, м. Краматорськ); Капніна Г. І., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри германської 
та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ). (205/5)

Слободянюк Ірина Юрїївна, викладач фізики та інфор-
матики Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені Михайла Грушевського: «Методичні засади навчання 
фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з ви-
користанням інформаційно-комунікаційних технологій» 
(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). Спецра-
да Д 26.053.06 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – 
Заболотний В. Ф., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Сальник І. В., док-
тор пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та мето-
дики її викладання (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); 
Головко М. В., кандидат пед. наук, доцент, старший науко-
вий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
 (Інститут педагогіки НАПН України). (210/5)

Панімаш Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри 
управління в сфері цивільного захисту Черкаського інсти-
туту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національ-
ного університету цивільного захисту України: «Формуван-
ня готовності до управлінської діяльності майбутніх фахів-
ців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в 
процесі інтерактивного навчання» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України (08400, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлииського, 30; 
тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Демченко А. В., 
кандидат пед. наук, заступник керівника з виховної роботи 
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(Черкаська медична академія). Опоненти: Шапран Ю. П., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і ме-
тодики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди»); Цюприк А. Я., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри практичної психології та педагогіки (ННІ 
психології та соціального захисту Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності). (226/5)

Чижикова Ольга Вікторівна, викладач кафедри інозем-
них та ділової української мов Криворізького економічно-
го інституту ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»: «Дидактичні засади 
розвитку творчих здібностей майбутніх правознавців у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (13.00.09 – 
теорія навчання). Спецрада К 09.053.01 у Криворізько-
му державному педагогічному університеті МОН Украї-
ни (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54; тел. (056) 
470-13-34). Науковий керівник – Скидан С. О., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних та ділової 
української мов (Криворізький економічний інститут ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). Опоненти: Осадченко І. І., доктор пед. 
наук, старший науковий співробітник, доцент, в. о. профе-
сора кафедри авіаційної англійської мови (Національний 
авіаційний університет); Побережна Н. О., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри українознавства та інозем-
них мов (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ). (245/5)

Хоменко Леонід Вікторович, викладач циклової комі-
сії музики і хореографії Університетського коледжу Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка: «Формування 
мотивації до музично-викладацької діяльності студентів 
педагогічних коледжів» (13.00.07 – теорія і методика ви-
ховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем вихо-
вання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинсько-
го, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник – Щолоко-
ва О. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова). Опоненти: Отич О. М., доктор пед. наук, професор, 
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 
зв’язків (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»); Арис-
това Л. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
музичного мистецтва (Миколаївський національний уні-
верситет імені В. О. Сухомлинського). (246/5)

Хрипун Вікторія Олександрівна, викладач (методів 
навчання) дошкільної підготовки ПП «Логос», м. Дніпро: 

«Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою ді-
яльністю закладу дошкільної освіти» (13.00.10 – інфор-
маційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 
26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України (04060 Київ, вул. М. Берлинсько-
го, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий керівник – Носен-
ко Ю. Г., кандидат пед. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієн-
тованих систем інформатизації освіти (Інститут інформа-
ційних технологій і засобів навчання НАПН України). Опо-
ненти: Олійник В. В., доктор пед. наук, професор, радник 
ректора (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»); Олек-
сюк В. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
інформатики та методики її викладання (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). (247/5)

Головня Олена Сергіївна, асистент кафедри приклад-
ної математики та інформатики Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка: «Методика застосу-
вання технологій віртуалізації Unix-подібних операційних 
систем у підготовці бакалаврів інформатики» (13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада 
Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлин-
ського, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий керівник – Спі-
рін О. М., доктор пед. наук, професор, проректор з циф-
ровізації освітньо-наукової діяльності (ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»). Опоненти: Семеріков С. О., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри інформатики та 
прикладної математики (Криворізький державний педа-
гогічний університет); Олексюк В. П., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри інформатики та методики її ви-
кладання (Тернопільський національний педагогічний уні-
верситет імені Володимира Гнатюка). (248/5)

Мицик Ганна Михайлівна, асистент кафедри приклад-
ної психології та логопедії Бердянського державного педа-
гогічного університету: «Формування готовності майбутніх 
вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 
місцевості» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 17.051.09 у Запорізькому національ-
ному університеті МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-00). Науковий керів-
ник – Клопов Р. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри фізичної культури і спорту (Запорізький націо-
нальний університет). Опоненти: Матвієнко О. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова); Сінопальні-
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кова Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди). (294/5)

Роїк Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
№ 296 з поглибленим вивченням іноземної мови м. Киє-
ва: «Виховання культури родинних взаємин у молодших 
школярів» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спец-
рада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічно-
му університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, 
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий 
керівник – Бялик О. В., доктор пед. наук, доцент, доцент ка-
федри педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини). 
Опоненти: Алєксєєнко Т. Ф., доктор пед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної 
педагогіки (Інститут проблем виховання НАПН України); 
Цуркан Т. Г., кандидат пед. наук, асистент кафедри педа-
гогіки та методики початкової освіти (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича). (336/5)

Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна, вчи-
тель німецької мови Малокужелівського НВК «ЗОШ І – ІІ 
ступенів»: «Методика формування німецькомовної ком-
петентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх 
філологів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – гер-
манські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Воло-
димира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. 
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий 
керівник – Задорожна І. П., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та методики на-
вчання англійської мови (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
Опоненти: Лабінська Б. І., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факуль-
тетів (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Шовкова Т. А., кандидат пед. наук, асистент 
кафедри германської філології та перекладу (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). (337/5)

Бурак Мар’яна Ігорівна, академічний директор Шко-
ли української мови та культури ВНЗ «Український като-
лицький університет»: «Взаємопов’язане формування у 
майбутніх викладачів англійської мови професійно орієн-
тованої компетентності в говорінні та інформаційно-кому-
нікаційної компетентності» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – германські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тер-

нопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тер-
нопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). 
Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри іноземних мов для природ-
ничих факультетів (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Черноватий Л. М., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри перекладознав-
ства імені Миколи Лукаша (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Дука М. В., кандидат 
пед. наук, старший викладач кафедри германської філо-
логії (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка). (338/5)

Чумаченко Дар’я Володимирівна, секретар приймаль-
ні проректорів Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова: «Методика навчання діловодства 
майбутніх педагогів професійного навчання із застосуван-
ням цифрових технологій» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 26.053.19 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Титова Н. М., канди-
дат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики 
професійної підготовки (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Авраменко О. Б., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри техніко-
технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життє-
діяльності (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини); Білик Р. М., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри методики викладання фізики та дисциплін техно-
логічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національ-
ний університет імені Івана Огієнка). (340/5)

Коцур Сабіна Григорівна, викладач кафедри іноземної 
філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»: «Підготовка вчителів інозем-
них мов в університетах Австрії» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у На-
ціональному університеті «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка МОН України(14013, м. Чернігів, вул. Геть-
мана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керів-
ник – Шапран О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди»). Опоненти: Пазюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри авіаційної англійської мови (Націо-
нальний авіаційний університет); Гусак Л. Є., доктор пед. 
наук, доцент, професор кафедри іноземних мов гумані-
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тарних спеціальностей (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (343/5)

Гайдук Ольга Володимирівна, старший викладач ка-
федри фізичного виховання ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 
«Тенденції професійної підготовки педагогів фізичного 
виховання у Німеччині» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 26.458.01 в Інституті профе-
сійно-технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. 
Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий 
керівник – Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри суспільних наук (Гуманітарний інститут 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського). Опоненти: Сущенко Л. П., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова); Дяченко Л. М., кандидат пед. наук, старший на-
уковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). (345/5)

Запорожець Оксана Олександрівна, вчитель початко-
вих класів Харківської гімназії № 65 Харківської міськради: 
«Питання просвіти батьків засобами масової інформації в 
Україні (друга половина XX століття – початок XXI століт-
тя)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 64.053.04 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 – Іонова О. М., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри природничо-математичних 
дисциплін (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Шпак В. П., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри початкової освіти (Черкаський національний уні-
верситет імені Богдана Хмельницького МОН України); 
Мальцева О. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» МОН України). (395/5)

Савченко Алла Сергіївна, асистент кафедри мов і 
літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Ін-
ституту філології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Методика формування 
компетентності в китайському писемному мовленні у 
майбутніх філологів» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – східні мови). Спецрада К 26.001.49 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Асад-
чих О. В., доктор пед. наук, доцент кафедри мов і літе-
ратур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії (Інститут 
філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Попова О. В., доктор пед. 
наук, доцент, доцент кафедри перекладу і теоретичної 
та прикладної лінгвістики (Південноукраїнський на-
ціональний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського); Біляніна В. І., кандидат філол. наук, старший  
викладач кафедри східних мов (ННЦ мовної підготовки 
Національної академії Служби безпеки України). (400/5)

Варава Олена Борисівна, викладач циклової комісії педі-
атричних та акушерсько-гінекологічних дисциплін ВНЗ «Ки-
ївський медичний коледж імені П. І. Гаврося»: «Формування 
професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської 
справи у фаховій підготовці» (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 керівник – Мельничук І. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
вищої школи та суспільних дисциплін (Тернопільський на-
ціональний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України). Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (За-
карпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II); 
Демянчук М. Р., кандидат пед. наук, доцент кафедри меди-
ко-профілактичних дисциплін (КЗВО «Рівненська медична 
академія» Рівненської облради). (403/5)

Карасьова Лариса Анатоліївна, доцент кафедри рома-
но-германських мов ННЦ мовної підготовки Національної 
академії Служби безпеки України: «Формування інформа-
ційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-при-
кордонників у процесі іншомовної підготовки» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН 
України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського 
підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник – 
Цвяк Л. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
німецької та другої іноземної мови (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). Опоненти: Бутенко В. Г., доктор пед. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, професор 
кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дис-
циплін (Херсонський факультет Одеського державного уні-
верситету внутрішніх справ); Мішенюк Р. М., кандидат пед. 
наук, начальник відділу по роботі з персоналом (Донецько-
Луганське регіональне управління Державної прикордонної 
служби України). (404/5)



83

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '19

Заярна Інна Сергіївна, викладач кафедри іноземних 
мов юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Методика дистан-
ційного навчання англійського аргументативного писем-
ного мовлення майбутніх правознавців» (13.00.02 – тео-
рія та методика навчання – германські мови). Спецрада К 
26.001.49 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Бех П. О., кандидат філол. наук, професор, професор 
кафедри методики викладання української та іноземних 
мов і літератур, проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки) (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бігич О. Б., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри методики викладання 
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій 
(Київський національний лінгвістичний університет); Ко-
робейнікова Т. І., кандидат пед. наук, доцент кафедри ан-
глійської філології та перекладу (ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля»). (412/5)

Клейно Євген Олександрович, учитель трудового на-
вчання та технологій закладу загальної середньої освіти 
І – ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. То-
рецьк Донецької області: «Формування готовності майбут-
ніх учителів технологій до професійної діяльності в гурт-
ках позашкільних навчальних закладів» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 44.053.01 у 
Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка МОН України (36003, м. Полтава, вул. 
Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керів-
ник – Борисова С. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри комп’ютерних наук і інформаційних технологій 
(Донбаський інститут техніки і менеджменту Міжнародно-
го науково-технічного університету імені академіка Юрія 
Бугая). Опоненти: Цина А. Ю., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка); Вороніна Г. Л., кандидат пед. наук, стар-
ший викладач кафедри виховання й розвитку особистості 
(КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»). (418/5)

Савицька Алла Петрівна, доцент кафедри авіаційної 
англійської мови ФПО Харківського національного універ-
ситету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: «Формуван-
ня комунікативної готовності майбутніх військових пілотів 
до взаємодії під час міжнародних миротворчих операцій» 
(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 – Керницький О. М., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри військово-соціального та 
психологічного забезпечення (Національна академія На-
ціональної гвардії України). Опоненти: Діденко О. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та со-
ціально-економічних дисциплін (Національна академія Дер-
жавної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького); Ринденко Н. М., кандидат пед. наук, заступник 
начальника відділу – голова циклової комісії іноземної мови 
та гуманітарних дисциплін відділу циклових комісій центру 
підготовки молодших інспекторів (Головний центр підго-
товки особового складу Державної прикордонної служби 
України імені генерал-майора Ігоря Момота). (421/5)

Жиле Людмила Іванівна, вчитель іноземної мови ви-
щої кваліфікаційної категорії «старший учитель» КЗ «Гу-
манітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова Вінницької 
міськради»: «Формування готовності вчителів філоло-
гічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах 
науково-методичної роботи загальноосвітніх закладів» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да 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 ке-
рівник – Кобилянський О. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Вінницький 
національний технічний університет). Опоненти: Сидор-
чук Н. Г., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка); Зосименко О. В., кандидат пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти 
та менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти»). (424/5)

Петренко Олена Павлівна, асистент кафедри фізич-
ного виховання і спорту Сумського державного універси-
тету: «Методика розвитку професійно важливих якостей 
студенток економічних спеціальностей на заняттях з піла-
тесу» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична 
культура, основи здоров’я). Спецрада Д 79.053.02 у На-
ціональному університеті «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Геть-
мана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керів-
ник – Лоза Т. О., кандидат пед. наук, професор, професор 
кафедри теорії та методики фізичної культури (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка). Опоненти: Медведєва І. М., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри олімпійського і професійного 
спорту (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова); Синіговець В. І., кандидат пед. наук, 
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доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного вихо-
вання (Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка). (468/5)

Хань Ле, аспірант кафедри музичного мистецтва і 
хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний пе-
дагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Форму-
вання поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учите-
лів музичного мистецтва на основі стильового підходу» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спец-
рада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науко-
вий керівник – Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії 
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опо-
ненти: Гуральник Н. П., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного 
виконавства (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України); Щербініна О. М., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри інструментально-
виконавської підготовки (Ніжинський державний універ-
ситет імені Миколи Гоголя МОН України). (478/5)

Романов Ігор Ігорович, старший викладач кафедри 
іноземних мов Національної академії внутрішніх справ: 
«Методика диференційованого формування англомовної 
лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 
правознавців» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
германські мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Асадчих О. В., док-
тор пед. наук, доцент, доцент кафедри мов і літератур Да-
лекого Сходу та Південно-Східної Азії (Інститут філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Морська Л. І., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри іноземних мов для природничих 
факультетів (Львівський національний університет імені 
Івана Франка); Боднар С. В., кандидат пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов, професор (Одеський 
торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету). (479/5)

Овчарук Василь Володимирович, старший викла-
дач кафедри фізичного виховання Вінницького на-
ціонального технічного університету: «Формування 
здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих 
технічних навчальних закладів засобами фізичного вихо-
вання» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецра-

да Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН Украї-
ни (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 
276045). Науковий керівник – Максимчук Б. А., доктор пед. 
наук, доцент кафедри фізичного виховання (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського). Опоненти: Осіпцов А. В., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту 
та здоров’я людини (Маріупольський державний універ-
ситет); Тіняков А. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
фізичного виховання (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (480/5)

Драчук Мар’яна Іванівна, викладач кафедри біофі-
зики Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького: «Інформаційні технології в 
системі професійної підготовки майбутніх фармацевтів» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да 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 – Гуревич Р. С., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
директор ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців 
вищої кваліфікації (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: 
Спірін О. М., доктор пед. наук, член-кореспондент НАПН 
України, проректор з цифровізації освітньо-наукової ді-
яльності (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»); 
Сірак І. П., кандидат пед. наук, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи (Вінницький медичний  
коледж імені академіка Д. К. Заболотного). (483/5)

Пань Сінюй, аспірант кафедри музичного мистецтва і 
хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Методика 
підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формуван-
ня аудиальної культури школярів засобами оркестрової 
музики» (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 – Реброва О. Є., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хорео-
графії (ДЗ «Південноукраїнський національний педаго-
гічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). 
Опоненти: Лобова О. В., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри дошкільної і початкової освіти (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України); Кузнєцова О. О., кандидат пед. наук, про-
фесор, професор кафедри музично-інструментальної під-
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готовки вчителя (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). (476/5)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Пономарчук Олександр Валерійович, лікар-офтальмо-

лог відділення відновлювально-реконструктивної мікро-
хірургії посттравматичної патології ока ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН Укра-
їни»: «Ефективність комбінованого способу діагностики 
вроджених порушень колірного зору» (14.01.18 – офталь-
мологія). Спецрада Д 41.556,01 у ДУ «Інститут очних хво-
роб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» 
(65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-
84-62). Науковий керівник – Храменко Н. І., кандидат мед. 
наук, старший науковий співробітник відділу функціональ-
но-діагностичних досліджень (ДУ «Інститут очних хвороб і 
тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). Опо-
ненти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри офтальмології (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України); Безкоровайна І. М., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри оториноларинго-
логії з офтальмологією (ВДНЗУ «Українська медична сто-
матологічна академія» МОЗ України). (7/5)

Борн Євген Євгенович, асистент кафедри хірургії і 
 проктології Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Комплексне 
хірургічне лікування хронічного парапроктиту» (14.01.03 – 
хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
426-65-88). Науковий керівник – Фелештинський Я. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії і 
проктології (Національна медична академія післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: 
Білянський Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 1 (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Шапринський В. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії 
№ 1 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (8/5)

Чернацька Ольга Миколаївна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини післядипломної освіти Сумського 
державного університету МОН України: «Ендотеліальні, 
структурно-функціональні та імунозапальні аспекти мета-
болічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і 
цукровий діабет 2-го типу та їх корекція» (14.01.02 – вну-
трішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (61022, 

м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий ке-
рівник – Деміхова Н. В., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри сімейної медицини з курсом дерматове-
нерології (Сумський державний університет МОН України). 
Опоненти: Оспанова Т. С., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 
та медсестринства (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України); Опарін О. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клі-
нічної фармакології (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України). (15/5)

Устименко Олена Сергіївна, асистент кафедри анато-
мії людини Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця: «Особливості зв’язків сонографічних 
розмірів нирок з антропо-соматометричними показника-
ми чоловіків і жінок різних соматотипів» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 26.003.06 у Національному 
медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни (01601. м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-
13-91). Науковий керівник – Черкасов В. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця). 
Опоненти: Гумінський Ю. Й., доктор мед. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова); Маєвський О. Є., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри клінічної медицини (ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (16/5)

Юшко Костянтин Олексійович, молодший науковий 
співробітник відділу артеріальної гіпертензії та профілак-
тики її ускладнень ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л. Т. Малої НАМН України»: «Оптимізація лікування хво-
рих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу на 
підставі визначення рівнів ангіотензину 1 – 7 та апеліну в 
сироватці крові» (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 керівник – Коваль С. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпер-
тензії та профілактики її ускладнень (ДУ «Національний ін-
ститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: 
Журавльова Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (Хар-
ківський національний медичний університет МОЗ України); 
Корж О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної практики – сімейної медицини (Харківська медич-
на академія післядипломної освіти). (22/5)
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Бородіна Ольга Сергіївна, лікар-педіатр Комунально-
го некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклі-
ніка № 4» Харківської міськради: «Оптимізація прогно-
зування перебігу негоспітальної неускладненої пневмонії 
у дітей на підставі визначення цитокінового профілю та 
рівня фізичного розвитку» (14.01.10 – педіатрія). Спец-
рада Д 64.600.04 у Харківському національному медич-
ному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. 
Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Фроло-
ва Т. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
пропедевтики педіатрії № 1 (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Цодіко-
ва О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри поліклінічної педіатрії (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Леженко Г. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної 
педіатрії (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України). (62/5)

Воротинцева Ксенія Олегівна, асистент кафедри хірургії 
№ 1 Одеського національного медичного університету МОЗ 
України: «Ефективність використання лапароскопічних опе-
рацій при лікуванні вентральних гриж» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній акаде-
мії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). 
Науковий керівник – Грубнік В. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Фелештин-
ський Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії та проктології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Іоф-
фе О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної хірургії № 2 (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (63/5)

Мошківська Людмила Вікторівна, лікар-анестезіолог 
дитячого відділення анестезіології ДУ «Національний ін-
ститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова» 
НАМН України: «Захист легень під час штучного кровообі-
гу у дітей з вродженими вадами серця» (14.01.30 – анес-
тезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 26.613.02 
у Національній медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Ла-
зоришинець В. В., доктор мед. наук, професор, академік 
НАМН України, директор (ДУ «Національний інститут сер-
цево-судинної хірургії імені М. М. Амосова» НАМН Укра-
їни). Опоненти: Черній В. І., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, головний науковий 
співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії 
(ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клі-

нічної медицини» ДУС); Мазур А. П., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу анесте-
зіології та інтенсивної терапії (ДУ «Національний інститут 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
України). (64/5)

Живілова Яна Сергіївна, асистент кафедри психіатрії, 
загальної та медичної психології ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія» МОЗ України: «Психосоціальна реабі-
літація хворих на розлади психіки органічного походжен-
ня в умовах психіатричної лікарні з суворим наглядом» 
(14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Ін-
ститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
(61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-
87). Науковий керівник – Михайлов Б. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри психотерапії (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України). 
Опоненти: Підкоритов В. С., доктор мед. наук, професор, 
керівник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії 
(ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України»); Напрєєнко О. К., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри психіатрії та наркології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Украї-
ни). (65/5)

Цитовський Максим Наумович, асистент кафедри нор-
мальної анатомії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького: «Морфологічні 
особливості гемомікроциркуляторного русла стінки аорти 
щура в нормі та при експериментальному цукровому діабе-
ті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада К 76.600.01 
у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 
2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Кривко Ю. Я., 
доктор мед. наук, професор, ректор (ВНКЗ «Львівський 
інститут медсестринства та лабораторної медицини імені 
Андрея Крупинського» Львівської облради). Опоненти: 
Хмара Т. В., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри анатомії людини імені М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет»); Гунас І. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії 
людини (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України). (66/5)

Меленевич Анастасія Ярославівна, асистент кафедри 
внутрішніх та професійних хвороб Харківського національ-
ного медичного університету МОЗ України: «Діагностична 
та прогностична роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 
при хронічному обструктивному захворюванні легень у 
поєднанні з гіпертонічною хворобою» (14.01.02 – внутріш-
ні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (61022, 
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м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий ке-
рівник – Капустник В. А., доктор мед. наук, професор, пер-
ший проректор з науково-педагогічної роботи, професор 
кафедри внутрішніх та професійних хвороб (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної практики – сімейної медицини 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
иа МОН України); Рудик Ю. С., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу клінічної фарма-
кології та фармакогенетики неінфекційних захворювань 
(ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 
України»). (67/5)

Самчук Павло Олександрович, асистент кафедри уро-
логії Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України: «Клініко-патогенетичні особли-
вості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у 
жінок репродуктивного віку» (14.01.06 – урологія). Спец-
рада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» 
(04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). 
Науковий керівник – Пасєчніков С. П., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри урології (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
Опоненти: Стусь В. П., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри урології (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія» 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»). (94/5)

Малиновський Віталій Григорович, асистент кафедри 
ортопедичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»: «Профілактика оклюзійних 
порушень при ортопедичному лікуванні генералізовано-
го пародонтиту» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадсько-
го, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник – Фасто-
вець О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»). Опоненти: Гасюк П. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної 
стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); 
Ступницький Р. М., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри стоматології ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України). (95/5)

Маджді Аліакбар, асистент кафедри хірургічної сто-
матології, імплантології та пародонтології ДЗ «Дніпропе-

тровська медична академія МОЗ України»: «Застосування 
брекет-системи при лікуванні переломів нижньої щелепи у 
хворих на запальні захворювання пародонту» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). 
Науковий керівник – Гудар’ян О. О., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри хірургічної стоматології, 
імплантології та пародонтології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). Опоненти: Матрос- 
Таранець І. М., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри щелепно-лицевої хірургії і стоматології (Українська 
військово-медична академія Міноборони України); Аве-
тіков Д. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 
пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України). (96/5)

Дубовик Костянтин Володимирович, молодший науко-
вий співробітник відділу психічних розладів дітей та підліт-
ків ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ Украї-
ни»: «Рухові порушення у дітей з розладами аутистичного 
спектра (діагностика, лікування, корекція)» (14.01.16 – 
психіатрія). Спецрада К 26.620.01 у ДУ «Науково-дослід-
ний інститут психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий керів-
ник – Марценковський І. А., кандидат мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу психічних роз-
ладів дітей та підлітків (ДУ «Науково-дослідний інститут 
психіатрії МОЗ України»). Опоненти: Дзеружинська Н. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри психіатрії 
та наркології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Мішиєв В. Д., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної, дитячої, су-
дової психіатрії і наркології (Національна медична акаде-
мія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). (97/5)

Дзигар Олександр Васильович, асистент кафедри ра-
діології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Вторинні пухлин-
ні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності 
радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резо-
нансної та мультидетекторної комп’ютерної томографії» 
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія). 
Спецрада Д 26.613.11 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 489-12-
03). Науковий керівник – Бабкіна Т. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри радіології (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Головко Т. С., доктор мед. наук, 
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професор, завідувач НДВ променевої діагностики (Націо-
нальний інститут раку МОЗ України); Земсков С. В., доктор 
мед. наук, професор кафедри хірургії № 1 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Украї-
ни). (106/5)

Андрієць Анатолій Володимирович, асистент кафе-
дри акушерства та гінекології ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет»: «Оптимізація тактики 
ведення пацієнток із безпліддям при ендометріозі яєчни-
ків» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керів-
ник – Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства, гінекології (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). Опонен-
ти: Макарчук О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної 
освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України); Проценко О. О., доктор 
мед. наук, професор, кафедра акушерства і гінекології 
№ 1 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (119/5)

Волошинович Наталія Сергіївна, викладач Чернівець-
кого медичного коледжу ВДНЗУ «Буковинський держав-
ний медичний університет»: «Оптимізація тактики допо-
міжних репродуктивних технологій у пацієнток з поліпом 
тіла матки» (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 – Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри акушерства та гінекології (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет» МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Семенюк Л. М., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач відділу репродуктивної медицини та хірургії 
(Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ен-
докринних органів і тканин МОЗ України); Проценко О. О., 
доктор мед. наук, професор, кафедра акушерства і гінеко-
логії № 1 (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України). (120/5)

Продан Тетяна Анатоліївна, лікар акушер-гінеколог-ре-
продуктолог Медичного центру «Мати та дитина», м. Київ: 
«Оптимізація результатів допоміжних репродуктивних тех-
нологій в програмах донації ооцитів» (14.01.01 – акушерство 
та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медич-
ній академії післядииломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-
82). Науковий керівник – Данкович Н. О., доктор мед. наук, 

доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Корнацька А. Г., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділення реабілітації 
репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії, аку-
шерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН 
України»); Грищенко М. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри акушерства та гінекології № 2 медичного 
факультету (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). (124/5)

Біда Андрій Валерійович, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології Одеського національного медичного 
університету МОЗ України: «Профілактика загострен-
ня хронічної герпетичної інфекції у пацієнтів при прове-
денні дентальної імплантації» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та ще-
лепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, 
вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий 
керівник – Романова Ю. Г., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри терапевтичної стоматології (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Рузін Г. П., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хі-
рургії (Харківський державний медичний університет МОЗ 
України); Скрипников П. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стома-
тологів (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України). (127/5)

Денісова Мілюся Тимурівна, асистент кафедри за-
гальної стоматології ФПО Одеського національного 
медичного університету МОЗ України: «Оптимізація 
діагностики та лікування хворих з багатоформною 
ексудативною еритемою, асоційованою з герпесвірус-
ною інфекцією» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лице-
вої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Ріше-
льєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник – 
Шнайдер С. А., доктор мед. наук, професор, директор 
(ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України»). Опоненти: Куцевляк В. Ф., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри хірургічної стома-
тології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології (Хар-
ківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України); Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Націо-
нальний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (128/5)

Каштальян Наталія Михайлівна, асистент кафедри аку-
шерства і гінекології № 1 Одеського національного медич-
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ного університету: «Оптимізація ведення жінок репродук-
тивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, 
асоційованою з папіломавірусною інфекцією» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одесь-
кому національному медичному університеті МОЗ України 
(65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-
24). Науковий керівник – Гладчук І. З., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 
(Одеський національний медичний університет МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Маркін Л. Б., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри аку-
шерства та гінекології (Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького МОЗ України); 
Суханова А. А., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (130/5)

Петрів Тарас Ігорович, лікар-нейрохірург відділення 
відновлювальної нейрохірургії з рентгеноопераційною ДУ 
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова 
НАМН України»: «Вплив трансплантації стовбурових клі-
тин нервового гребеня на регенерацію периферичного 
нерва при його травматичному ураженні в експеримен-
ті» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ 
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; 
тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Цимба-
люк В. І., доктор мед. наук, професор, академік НАМН 
України, президент НАМН України. Опоненти: Гайо-
вич В. В., доктор мед. наук, старший науковий співробіт-
ник відділення мікрохірургії та реконструктивно-віднов-
ної хірургії верхньої кінцівки (ДУ «Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України»); П’ятикоп В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України). 
(142/5)

Фурман Андрій Миколайович, лікар-нейрохірург від-
ділення нейротравми ДУ «Інститут нейрохірургії імені 
академіка А. П. Ромоданова НАМН України»: «Диферен-
ційоване хірургічне лікування дискогенних нейрокомпре-
сійних синдромів при множинних грижах шийного відділу 
хребта» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 
у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромода-
нова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 
32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Педа-
ченко Ю. Є., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри  
нейрохірургії (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опо-
ненти: Зорін М. О., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри неврології та нейрохірургії (ДЗ «Дніпро-

петровська медична академія МОЗ України»); Сташке-
вич А. Т., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу 
хірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним) центром 
(ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»). 
(143/5)

Носов Артем Юрійович, лікар-хірург хірургічного від-
ділення геріатричного профілю КЗ «Дніпровське клінічне 
об’єднання швидкої медичної допомоги» Дніпровської 
міськради»: «Лікування ранніх ранових післяоперацій-
них ускладнень передньої черевної стінки у хворих по-
хилого віку» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 05.600.01 
у Вінницькому національному медичному університеті 
імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – 
Мунтян С. О., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри загальної хірургії (ДЗ «Дніпропетровська державна 
медична академія» МОЗ України). Опоненти: Желіба М. Д., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної 
хірургії (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Дужий І. Д., доктор 
мед. наук, професор, заслужений лікар України, завідувач 
кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизі-
атрії (Медичний інститут Сумського державного універси-
тету МОН України). (178/5)

Огурцов Олексій Володимирович, асистент кафедри 
хірургії № 1 Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького МОЗ України: «Профілак-
тика інтраопераційних ускладнень при лапароскопічній хо-
лецистектомії» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 05.600.01 
у Вінницькому національному медичному університеті 
імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – 
Лукавецький О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 1 (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опо-
ненти: Петрушенко В. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірур-
гії (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Ничитайло М. Ю., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
заслужений лікар України, головний науковий співробіт-
ник (Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова НАМН України). (179/5)

Берцун Костянтин Тихонович, завідувач відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Він-
ницької обласної дитячої клінічної лікарні МОЗ України»: 
«Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та 
гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступеня 
інтраабдомінальної гіпертензії» (14.01.09 – дитяча хірур-
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гія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ Украї-
ни (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-
03-60). Науковий керівник – Горбатюк О. М., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (На-
ціональна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України). Опоненти: Наконечний А. Й., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії 
(Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України); Пащенко Ю. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та 
дитячої анестезіології (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України). (180/5)

Бульбук Олена Василівна, асистент кафедри стома-
тології післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»: «Клініко-експери-
ментальне обґрунтування ортопедичного лікування паці-
єнтів із дефектами твердих тканин зубів» (14.01.22 – сто-
матологія). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 
53-32-95). Науковий керівник – Рожко М. М., доктор мед. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри стоматології післядипломної освіти 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри ортодонтії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького); 
Лабунець В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач від-
ділення ортопедичної стоматології (Інститут стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії НАМН України). (181/5)

Воляк Юрій Миколайович, асистент кафедри орто-
педичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет»: «Удосконалення методів 
ортодонтичного лікування дітей з патологією щелепної 
системи на тлі порушення носового дихання» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. 
(0342) 53-32-95). Науковий керівник – Ожоган З. Р., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної 
стоматології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет»). Опоненти: Мірчук Б. М., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри ортодонтії 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького); Павленко О. В., доктор мед. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри стоматології (Інститут стоматології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка). (182/5)

Геник Богдан Любомирович, асистент кафедри ор-
топедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет»: «Вдосконалення ме-
тодів ортопедичного лікування хворих з акантолітичним 
ураженням тканин протезного ложа» (14.01.22 – стома-
тологія). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 
53-32-95). Науковий керівник – Рожко М. М., доктор мед. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри стоматології післядипломної освіти 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри ортодонтії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького); 
Нідзельський М. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів- 
ортопедів (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія»). (183/5)

Мандрика Ярослав Андрійович, завідувач відділення 
лікування хворих із захворюваннями органів травлення 
санаторію «Березовий гай», відділення філії санаторно-
курортного комплексу «Миргород» ПрАТ лікувально-
оздоровчих закладів «Миргородкурорт»: «Оптимізація 
лікування ентеропатії у хворих на цукровий діабет 2-го 
типу із застосуванням природних та преформованих чин-
ників курорту «Миргород» (14.01.02 – внутрішні хвороби). 
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий керівник – Скрипник І. М., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»). 
Опоненти: Міщук В. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної практики (сімейної медици-
ни), фізичної реабілітації та спортивної медицини (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України); Драгомирецька Н. В., доктор мед. 
наук, професор, керівник відділу медичної реабілітації 
(ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 
МОЗ України»). (184/5)

Компанієць Анатолій Олегович, викладач кафедри вій-
ськової хірургії Української військово-медичної академії 
Міноборони України: «Вакуумні пов’язки в хірургічному лі-
куванні поранених з дефектами м’яких тканин при бойовій 
травмі» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – За-
руцький Я. Л., доктор мед. наук, професор, заслужений лі-
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кар України, начальник кафедри військової хірургії (Укра-
їнська військово-медична академія Міноборони України). 
Опоненти: Пінчук В. Д., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри комбустіології та пластичної хірургії (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Трутяк І. Р., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України). (186/5)

Ключка Євгенія Олександрівна, очний аспірант кафедри 
стоматології Харківського національного медичного універ-
ситету МОЗ України: «Особливості перебігу, прогнозу та 
профілактики запальних захворювань пародонта у дівчат-
підлітків з порушенням менструальної функції» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий 
керівник – Соколова І. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри стоматології (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ткачен-
ко П. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ди-
тячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної 
стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія»); Якубова І. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології (ПВНЗ 
«Київський медичний університет»). (187/5)

Ата Мохамед Аббас Мохамед, клінічний ординатор 
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»: 
«Оптимізація діагностики і лікування обмеженої склеро-
дермії з урахуванням клініко-патогенетичної ролі метабо-
лічних та імунних порушень» (14.01.20 – шкірні та вене-
ричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дер-
матології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий 
керівник – Кутасевич Я. Ф., доктор мед. наук, професор, 
директор (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України»). Опоненти: Біловол А. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри дерматології, венерології та 
медичної косметології (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України); Резніченко Н. Ю., доктор 
мед. наук, доцент, професор кафедри дерматовенерології 
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО (Запорізький державний медичний універ-
ситет МОЗ України). (188/5)

Філіпський Андрій Вікторович, асистент кафедри 
променевої діагностики ФПО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького: «Син-
дромна ультразвукова діагностки захворювань великих 
слинних залоз» (14.01.23 – променева діагностика та 

променева терапія). Спецрада Д 26.560.01 у Національ-
ному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. 
Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий 
керівник – Головко Т. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач науково-дослідного відділення променевої 
діагностики (Національний інститут раку). Опоненти: Пю-
рик В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри хірургічної стоматології (Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет); Танасічук-Гажиєва Н. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри радіо-
логії та радіаційної медицини (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). (216/5)

Черкасова Любов Анатоліївна, асистент кафедри  
радіології та радіаційної медицини Національного медич-
ного університету імені О. О. Богомольця: «Особливості 
сонографічних показників матки і яєчників у різні фази 
менструального циклу в здорових дівчат різних консти-
туціональних типів» (14.01.23 – променева діагностика 
та променева терапія). Спецрада Д 26.560.01 у Націо-
нальному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий 
керівник – Ткаченко М. М., доктор мед. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри радіології та радіаційної медицини (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Головко Т. С., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач науково-дослідного відділення променевої 
діагностики (Національний інститут раку МОЗ України); 
Яроцький М. Є., доктор мед. наук, професор, науково-
медичний керівник (ТОВ «Академічний медичний центр» 
МОЗ України). (218/5)

Судакевич Сергій Миколайович, асистент кафедри 
кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпо-
ральних технологій Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Вплив глибини 
анестезії та режимів перфузії на стан когнітивних функцій 
хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах 
штучного кровообігу» (14.01.30 – анестезіологія та інтен-
сивна терапія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній ме-
дичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
205-49-82). Науковий керівник – Тодуров Б. М., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскуляр-
них та екстракорпоральних технологій (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Тітов І. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної те-
рапії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет МОЗ України»); Лісецький В. А., доктор мед. 
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наук, професор кафедри анестезіології та реаніматоло-
гії (Українська військово-медична академія Міноборони 
України). (223/5)

Заболотін Андрій Валерійович, лікар акушер-гінеко-
лог пологового будинку «ЛЕЛЕКА», м. Київ: «Діагностика 
та ендоскопічне лікування вроджених аномалій розвитку 
матки» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керів-
ник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, професор кафедри акушер-
ства, гінекології та перинатологїї (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Семенюк Л. М., доктор мед. наук, до-
цент, завідувач відділу репродуктивної медицини та хірур-
гії (Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і тканин МОЗ України); Лещева Т. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушер-
ства, гінекології і педіатрії (Дніпропетровський медичний 
інститут традиційної і нетрадиційної медицини). (224/5)

Собко Вадим Сергійович, асистент кафедри ендоско-
пічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національ-
ного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 
України: «Ендоскопічний гемостаз при виразкових крово-
течах у хворих із геморагічним шоком» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний інститут 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30; тел. 
(044) 454-20-50). Науковий керівник – Петрушенко В. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендоско-
пічної та серцево-судинної хірургії (Вінницький національ-
ний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Білянський Л. С., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Тамм Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії та проктології (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України»). (241/5)

Дяків Ірина Богданівна, асистент кафедри онкології 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»: «Метахронні злоякісні пухлини матки, яєчника 
у хворих на рак молочної залози» (14.01.07 – онкологія). 
Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ 
України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 
259-01-86). Науковий керівник – Крижанівська А. Є., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Свінціцький В. С., доктор мед. наук, 

професор, завідувач науково-дослідного відділення он-
когінекології (Національний інститут раку); Галайчук І. Й., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології, 
променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини 
(Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського). (281/5)

Саган Назар Тарасович, асистент кафедри анатомії 
людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет»: «Морфофункціональні особливості 
жувальних м’язів в умовах вікової норми, при йододефі-
цитних станах, гіпотиреозі» (14.03.01 – нормальна анато-
мія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (034) 222-42-
95). Науковий керівник – Попадинець О. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Олійник І. Ю., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України); Масна З. З., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри оперативної хірургії з топографічною 
анатомією (Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького МОЗ України). (282/5)

Картавцев Ростислав Леонідович, генеральний дирек-
тор Державного українського об’єднання «Політехмед» 
МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування моделі 
забезпечення закладів охорони здоров’я високовартісним 
обладнанням» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада 
К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Слаб-
кий Г. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
громадського здоров’я ФПО ДП (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Лю-
бінець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри громадського здоров’я (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького); Медве-
довська Н. В., доктор мед. наук, професор, старший на-
уковий співробітник управління Апарату президії НАМН 
України. (288/5)

Савченко Леся Володимирівна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини № 3 з фтизіатрією ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Оптимі-
зація лікування хворих на хронічне обструктивне захворю-
вання легень в поєднанні з ожирінням на основі вивчення 
клініко-патогенетичних особливостей поєднаної патоло-
гії» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.600.02 
у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ 
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України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; 
тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Кайдашев І. П., 
доктор мед. наук, професор, проректор з наукової роботи, 
професор кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіа-
трією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України). Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри загальної прак-
тики – сімейної медицини, гастроентерології, фізіотерапії 
та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України»); Журавльова Л. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини № 3 та ендокринології (Харківський націо-
нальний медичний університет МОЗ України). (290/5)

Богданов Павло Валерійович, асистент кафедри ана-
томії людини, оперативної хірургії та топографічної ана-
томії Запорізького державного медичного університету: 
«Морфологічні особливості печінки щурів після внутріш-
ньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду» 
(анатомо-експериментальне дослідження) (14.03.01 – 
нормальна анатомія). Спецрада Д 17.600.04 у Запорізь-
кому державному медичному університеті МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 
224-64-69). Наукові керівники: Волошин М. А. , доктор 
мед. наук, професор. заслужений діяч науки і техніки 
України; Григор’єва О. А., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії (Запорізький державний медичний 
університет). Опоненти: Довгаль Г. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»); Слобо-
дян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет»). (291/5)

Аравіцький Євген Олегович, асистент кафедри нор-
мальної фізіології Запорізького державного медичного 
університету: «Будова та морфогенез тимусу в постна-
тальному періоді після внутрішньоутробного введення 
стафілококового анатоксину та дексаметазону» (анатомо-
експериментальне дослідження) (14.03.01 – нормальна 
анатомія). Спецрада Д 17.600.04 у Запорізькому держав-
ному медичному університеті МОЗ України (69035, м. За-
поріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). 
Наукові керівники: Волошин М. А., доктор мед. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України; Кущ О. Г., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри нормаль-
ної фізіології (Запорізький державний медичний універси-
тет). Опоненти: Довгаль Г. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри анатомії людини (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»); Гунас І. В., доктор 

мед. наук, професор, професор кафедри анатомії люди-
ни (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (292/5)

Кикош Геннадій Вікторович, науковий співробітник 
науково-організаційного відділу ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН 
України»: «Оптимізація лікування рецидивів уродженої 
еквіноварусної клишоногості в дітей віком 3 – 10 ро-
ків» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені 
професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Хар-
ків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий 
керівник – Корольков О. І., доктор мед. наук, асистент ка-
федри травматології та ортопедії (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). Опоненти: Климовицький В. Г., доктор мед. наук, 
професор, директор НДІ травматології та ортопедії (Доне-
цький національний медичний університет МОЗ України); 
Дігтяр В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри дитячої хірургії, ортопедії та травматології (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). (295/5)

Фіщенко Олександр Володимирович, лікар ортопед-
травматолог хірургічного відділення № 1 Вінницького об-
ласного клінічного госпіталю для ветеранів війни Вінниць-
кої облради: «Вплив довжини важеля дії сил абдукторів 
стегна на функцію ходьби хворих на коксартроз після 
ендопротезування» (14.01.21 – травматологія та ортопе-
дія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта 
та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-
10). Науковий керівник – Торчинський В. П., доктор мед. 
наук, провідний науковий співробітник відділу ортопедії 
та травматології дорослих (ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»). Опоненти: Танькут В. О., доктор 
мед. наук, професор, завідувач науково-організаційного 
відділу (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені 
професора М. І. Ситенка НАМН України»); Головаха М. Л., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травмато-
логії та ортопедії (Запорізький державний медичний уні-
верситет МОЗ України). (296/5)

Рибінський Максим Володимирович, асистент кафе-
дри травматології та ортопедії Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Комплексне лікування хворих із гонартрозом І – ІІ стадії 
та локальними хрящовими дефектами колінних суглобів 
на основі використання збагаченої тромбоцитами плазми 
(експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.21 – 
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ 
«Інститут патології хребта та суглобів імені професора 
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М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий керівник – Фі-
щенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри травматології та ортопедії (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Танькут В. О., доктор мед. наук, професор, за-
відувач науково-організаційного відділу (ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситен-
ка НАМН України»); Торчинський В. П., доктор мед. наук, 
провідний науковий співробітник відділу ортопедії та трав-
матології дорослих (ДУ «Інститут травматології та ортопе-
дії НАМН України»). (297/5)

Грушко Валентин Валерійович, асистент кафедри 
фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного ви-
ховання ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Біо-
хімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів 
високої професійної майстерності» (03.00.04 – біохімія). 
Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 
52-72-69). Науковий керівник – Господарський І. Я., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної 
імунології, алергології та загального догляду за хворими 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Лаповець Л. Є., доктор мед. наук, професор, академік АН 
ВО України, завідувач кафедри клінічної лабораторної діа-
гностики ФПДО (Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького); Геруш І. В., кандидат 
мед. наук, доцент, доцент кафедри біоорганічної і біоло-
гічної хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педа-
гогічної роботи (ДВНЗУ «Буковинський державний медич-
ний університет МОЗ України»). (301/5)

Єфисько Наталія Анатоліївна, асистент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця: «Хірургічне лікування хворих на переломи 
вилицевого комплексу з пошкодженням горба верх-
ньої щелепи» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
26.003.05 у Національному медичному університеті 
імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-92-76, 234-40-
62). Науковий керівник – Маланчук В. О., доктор мед. 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, за-
відувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця). Опоненти: Лихота А. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри щелепно-ли-
цевої хірургії і стоматології (Українська військово-ме-

дична академія Міноборони України); Нагірний Я. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірур-
гічної стоматології (Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського). (383/5)

Варивода Олена Юріївна, асистент кафедри патологіч-
ної анатомії та судової медицини Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України: «Поліпозні захворювання товстої кишки: клініко-
морфологічні особливості та прогнозування перебігу» 
(14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-27). Науковий керівник – Поспішіль Ю. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
та судової медицини (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опо-
ненти: Дядик О. О., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри патологічної та топографічної анатомії (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Захарцева Л. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (504/5)

Базика Олександр Дмитрович, молодший науко-
вий співробітник відділення кардіології відділу терапії 
радіаційних наслідків Інституту клінічної радіології ДУ 
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України»: «Оптимі-
зація прогнозування розвитку найбільш поширених за-
хворювань системи кровообігу в структурі коморбідної 
патології в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
аварії на підставі 30-річного медичного спостереження» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 
у Харківському національному медичному університе-
ті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 
707-73-27). Науковий керівник – Білий Д. О., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділен-
ня кардіології відділу терапії радіаційних наслідків Інсти-
туту клінічної радіології (ДУ «ННЦ радіаційної медицини 
НАМН України»). Опоненти: Мороз Г. З., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри військової загальної 
практики – сімейної медицини (Українська військово-
медична академія Міноборони України); Шалімова А. С., 
доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри терапії та 
нефрології (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України). (506/5)

Любович Ольга Євгенівна, лікар лаборант-імунолог 
Тернопільської університетської лікарні: «Особливості 
окиснювальних процесів та стану протеїназо-інгібіторної 
системи щурів із гіпофункцією щитоподібної залози в 
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динаміці іммобілізаційного стресу» (03.00.04 – біохімія). 
Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Кліщ І. М., доктор 
біол. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, проректор з наукової роботи, професор кафе-
дри функціональної і лабораторної діагностики (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Новіко-
ва С. М., доктор мед. наук, старший науковий співробіт-
ник, заступник директора з наукової роботи, завідувач 
лабораторії цитології (ДУ «Інститут генетичної та реге-
неративної медицини НАМН України»); Лаповець Л. Є., 
доктор мед. наук, професор, академік АН ВО України, 
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики 
ФПДО (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького). (556/5)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Старченко Галина Юріївна, асистент кафедри фармації 

Івано-Франківського національного медичного універси-
тету: «Фармакогностичне дослідження вересу звичайно-
го (Calluna vulgaris (L.) Hull.)» (15.00.02 – фармацевтична 
хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запо-
різькому державному медичному університеті МОЗ Укра-
їни (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. 
(061) 224-64-69). Науковий керівник – Грицик А. Р., док-
тор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармації 
(Івано-Франківський національний медичний університет). 
Опоненти: Мазулін О. В., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії та техноло-
гії ліків (Запорізький державний медичний університет); 
Гудзенко А. В., доктор фарм. наук, завідувач кафедри хімії 
(ПВНЗ «Київський медичний університет»). (69/5)

Мала Жанна Валентинівна, менеджер по робо-
ті з медичною спільнотою компанії СУІП ТОВ «Сперко 
Україна»: «Науково-практичні підходи до управління 
конкурентоспроможністю і стратегічним розвитком ап-
течних мереж» (15.00.01 – технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада 
Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному універ-
ситеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 
53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Посилкі-
на О. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафе-
дри управління та економіки підприємства (Національ-
ний фармацевтичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Гудзенко О. П., доктор фарм. наук, професор, 
професор кафедри технології ліків, організації та еко-
номіки фармації (ДЗ «Луганський державний медич-
ний університет» МОЗ України); Унгурян Л. М., доктор 

фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації та 
економіки фармації (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). (509/5)

Баланчук Тетяна Іванівна, асистент кафедри фармації 
Вінницького національного медичного університету іме-
ні М. І. Пирогова: «Фармакогностичне вивчення Carduus 
nutans L., Carduus acanthoides L. флори України та отри-
мання субстанцій на їх основі» (15.00.02 – фармацевтична 
хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізь-
кому державному медичному університеті МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 
224-64-69). Науковий керівник – Мазулін О. В., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, 
фармхімії і технології ліків (Запорізький державний ме-
дичний університет). Опоненти: Сербін А. Г., доктор фарм. 
наук, професор, професор кафедри ботаніки (Національ-
ний фармацевтичний університет); Гудзенко А. В., доктор 
фарм. наук, завідувач кафедри хімії (ПВНЗ «Київський ме-
дичний університет»). (512/5)

Марвек Медхат Муса Істаніс, аспірант кафедри 
фармацевтичного маркетингу та менеджменту Націо-
нального фармацевтичного університету: «Науково-
практичні підходи до формування ринкового потенціалу 
гепатотропних лікарських препаратів» (15.00.01 – техно-
логія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фар-
мацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Хар-
ків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий 
керівник – Малий В. В., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та ме-
неджменту (Національний фармацевтичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Заліська О. М., доктор фарм. 
наук, професор, завідувач кафедри організації та еко-
номіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки 
ФПО (Львівський національний медичний університ іме-
ні Данила Галицького МОЗ України); Бушуєва І. В., док-
тор фарм. наук, професор, професор кафедри клініч-
ної фармації, фармакотерапії та управління і економіки 
фармації (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України). (573/5)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Сисюк Юлія Олександрівна, лікар ветеринарної меди-

цини відділу безпечності харчових продуктів та ветери-
нарної медицини Бершадського міжрайонного управління 
ГУ Дежпродспоживслужби у Вінницькій області: «Фізі-
ологічні механізми регуляції антиоксидантної системи в 
організмі корів залежно від типів вищої нервової діяль-
ності» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 
26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і при-
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родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Карповський В. І., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені акаде-
міка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України). Опоненти: Камбур М. Д., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, 
нормальної та патологічної фізіології (Сумський націо-
нальний аграрний університет); Масюк Д. М., кандидат 
вет. наук, доцент, професор кафедри фізіології та біохімії 
сільськогосподарських тварин (Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет). (454/5)

Волощук Оксана Володимирівна, фізична особа-під-
приємець: «Біоморфологія пір’я деяких видів птахів» 
(16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин). 
Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий керівник – Мельник О. П., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології і 
патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка 
(Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). Опоненти: Горальський Л. П., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гіс-
тології (Житомирський національний агроекологічний 
університет); Шатковська О. В., кандидат біол. наук, 
науковий співробітник відділу еволюційної морфології 
(Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). 
(547/5)

Жулінська Оксана Степанівна, науковий співробітник 
лабораторії біології розмноження Національного науко-
вого селекційно-генетичного центру з вівчарства Інсти-
туту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова 
«Асканія-Нова»: «Клініко-лабораторні критерії контролю 
і прогнозування репродуктивної функції в овець та ме-
тоди її стимуляції» (16.00.07 – ветеринарне акушерство). 
Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий керівник – Власенко С. А., доктор вет. 
наук, доцент, завідувач кафедри акушерства і біотехно-
логії репродукції тварин (Білоцерківський національний 
аграрний університет). Опоненти: Стравський Я. С., док-
тор вет. наук, старший науковий співробітник, старший 
викладач кафедри медичної біології (Тернопільський 
національний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського); Скляров П. М., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри хірургії і акушерства сільськогоспо-
дарських тварин (Дніпровський державний аграрно-еко-
номічний університет). (549/5)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Дудник Ігор Миколайович, викладач кафедри теорії та 

історії мистецтва Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури: «Графічні особливості українсько-
го кириличного друкарського шрифту (остання чверть XVI – 
перша половина XVII століть)» (17.00.07 – дизайн). Спец-
рада К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну 
і мистецтв МОН України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 
8; тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник – Міляєва Л. С., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
теорії та історії мистецтва (Національна академія образот-
ворчого мистецтва і архітектури). Опоненти: Шмагало Р. Т., 
доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету іс-
торії і теорії мистецтв (Львівська національна академія мис-
тецтва); Іваненко Т. О., кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри графічного дизайну (Харківська державна акаде-
мія дизайну і мистецтв). (274/5)

Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна, асистент кафе-
дри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського на-
ціонального університету культури і мистецтв: «Історизм у 
дизайні одягу другої половини XX – початку XXI ст.: ґене-
за, динаміка, стильові особливості» (17.00.07 – дизайн). 
Спецрада К 26.807.03 у Київському національному універ-
ситеті культури і мистецтв Міністерства культури України 
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). 
Науковий керівник – Білякович Л. М., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри дизайну одягу (Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв). Опоненти: 
Кротова Т. Ф., доктор мистецтвознавства, доцент, про-
фесор кафедри художнього моделювання костюма (Ки-
ївський національний університет технологій та дизайну); 
Дерман Л. М., кандидат філософ. наук, старший викладач 
кафедри дизайну та реклами (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (304/5)

Онищенко Катерина Миколаївна, викладач музич-
но-теоретичних дисциплін КВНЗ «Ужгородський коледж 
культури і мистецтв»: «Остинато у музиці XX століття: 
поняття, специфіка, функції» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній ака-
демії України імені П. І. Чайковського Міністерства культу-
ри України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 
1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Жар-
ков О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор 
кафедри теорії музики (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
України). Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри історії української та за-
рубіжної музики (Харківський національний університет 
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури 
України); Гармель О. В., кандидат мистецтвознавства, до-
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цент, заслужений діяч мистецтв України, учений секретар 
(Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра 
Міністерства культури України). (305/5)

Щириця Дмитро Олексійович, старший викладач кафе-
дри композиції, інструментовки та музично-інформаційних 
технологій Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського: «Творчість Едгара Вареза: взаємодія 
традиційного та креативного» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній ака-
демії України імені П. І. Чайковського Міністерства культу-
ри України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 
1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Ковалі-
нас М. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор 
кафедри композиції, інструментовки та музично-інформа-
ційних технологій (Національна музична академія України 
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). 
Опоненти: Ржевська М. Ю., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри театрознавства (Київський 
національний університет театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури України); Сте-
пурко В. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, заслуже-
ний діяч мистецтв України, професор кафедри естрадного 
виконавства Інституту сучасного мистецтва (Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 
культури України). (306/5)

Синяк Любов Валеріївна, завідувач відділення, ви-
кладач музично-теоретичних дисциплін Житомирського 
музичного училища імені В. С. Косенка: «Музичний театр 
Бйорнстьєрне Бйорнсона та Едварда Гріга: становлення 
і розвиток національних художніх традицій» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національ-
ній музичній академії України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Архі-
тектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). На-
уковий керівник – Сакало О. В., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, професор кафедри історії світової музики 
(Національна музична академія України імені П. І. Чай-
ковського Міністерства культури України). Опоненти: 
Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор, про-
фесор кафедри історії української та зарубіжної музики 
(Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України); Ен-
ська О. Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 
культурології ННІ культури і мистецтв (Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН 
України). (307/5)

Сокачик Рената Миколаївна, викладач теоретичних 
дисциплін Київської дитячої школи мистецтв імені Стефа-

на Турчака: «Оперна творчість Петера Етвеша в контексті 
розвитку угорської музики XX – XXI століть» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній 
музичній академії України імені П. І. Чайковського Мініс-
терства культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий ке-
рівник – Неболюбова Л. С., кандидат мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри історії світової музики 
(Національна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського Міністерства культури України). Опоненти: Самой-
ленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, прорек-
тор з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики 
та музичної етнографії (Одеська національна музична ака-
демія імені А. В. Нежданової Міністерства культури Укра-
їни); Пальцевич Ю. М., кандидат мистецтвознавства, до-
цент кафедри музично-теоретичних дисциплін (Київська 
муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 
Міністерства культури України). (317/5)

Лачко Ольга Юріївна, викладач кафедри режисури 
Харківської державної академії культури: «Рецепція пост- 
модернізму в сучасній театральній культурі України» 
(26.00.04 – українська культура). Спецрада Д 64.807.01 
у Харківській державній академії культури Міністерства 
культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; 
тел. 731-51-05). Науковий керівник – Козак О. І., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри інтер-
претології та аналізу музики (Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Котляревського Мініс-
терства культури України). Опоненти: Панасюк В. Ю., 
доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри со-
ціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльнос-
ті (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка МОН України); Крипчук М. В., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури 
естради та масових свят (Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв Міністерства культури України).  
(344/5)

Сунь Ке, тимчасово не працює: «Традиції європей-
ського реалістичного мистецтва у китайському живописі 
XX – початку XXI століття» (17.00.05 – образотворче мис-
тецтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури Міністерства куль-
тури України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; тел. 
(044) 272-15-40). Науковий керівник – Ковальчук О. В., 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри живопису 
і композиції (Національна академія образотворчого мис-
тецтва і архітектури). Опоненти: Роготченко О. О., доктор 
мистецтвознавства, старший науковий співробітник, го-
ловний науковий співробітник відділу теорії та історії куль-
тури (Інститут проблем сучасного мистецтва НАН України); 
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Стасенко В. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, за-
відувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги 
(Українська академія друкарства). (346/5)

Єрьоменко Андрій Юрійович, викладач кафедри хо-
реографії та музично-інструментального виконавства 
Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Баянна творчість Анатолія Гайденка: ес-
тетичні та жанрово-стильові аспекти» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у Сумському державно-
му педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН 
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 
68-59-02, факс (0542) 22-15-17). Науковий керівник – 
Зав’ялова О. К., доктор мистецтвознавства, професор, за-
відувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознав-
ства та культурології (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Шаповало-
ва Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського); Карась С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри народних інструментів (Львівська національна 
музична академія імені М. В. Лисенка). (415/5)

Антонова-Колесник Катерина Антонівна, старший на-
уковий співробітник Музею видатних діячів української 
культури (музей Миколи Лисенка): «Інкультурація мис-
тецько-просвітницьких ідей М. В. Лисенка в Україні кінця 
XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія 
культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культу-
ри України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15; 
тел. 280-22-82). Науковий керівник – Шульгіна В. Д., док-
тор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
естрадного виконавства (Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Козаренко О. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
філософії мистецтва (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка); Івановська Н. В., кандидат мис-
тецтвознавства, провідний фахівець відділу освітніх про-
грам (Національний культурно-мистецький та музейний 
комплекс «Мистецький Арсенал»). (419/5)

Гарькава Ірина Олександрівна, завідувач відділу компо-
зиції Київської дитячої музичної школи № 3 імені В. С. Ко-
сенка: «Християнські ідеї та образи в українській музичній 
культурі кінця XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 
15; тел. 280-22-82). Науковий керівник – Зосім О. Л., док-
тор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри естрад-
ного виконавства (Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв). Опоненти: Муравська О. В., доктор 
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теоретич-
ної та прикладної культурології (Одеська національна му-
зична академія імені А. В. Нежданової); Василенко О. В., 
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри іс-
торії музики (Київська муніципальна академія музики іме-
ні Р. М. Глієра). (420/5)

АРХІТЕКТУРА
Коровкіна Ганна Аркадіївна, старший викладач ка-

федри основ архітектурного проектування Харківського 
національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова: «Особливості архітектури модерну міс-
та Харкова» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури). Спецрада К 64.089.06 у Харківсько-
му національному університеті міського господарства іме-
ні О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий керів-
ник – Конопльова О. В., кандидат архітектури, доцент, до-
цент кафедри міського середовища (Харківська державна 
академія дизайну та мистецтв). Опоненти: Івашко Ю. В., 
доктор архітектури, професор кафедри основ архітектури 
і архітектурного проектування (Київський національний 
університет будівництва і архітектури); Новосельчук Н. Є., 
кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури буді-
вель та містобудування (Полтавський національний тех-
нічний університет імені Юрія Кондратюка). (144/5)

Андрусяк Уляна Богданівна, викладач кафедри архітек-
тури та містобудування Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу: «Принципи функці-
онально-планувальної реорганізації замкових комплексів 
на прикладі Івано-Франківської області» (18.00.01 – теорія 
архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада 
К 64.089.06 у Харківському національному університеті 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 
707-31-43). Науковий керівник – Юрчишин Г. М., кандидат 
архітектури, доцент, професор кафедри образотворчого 
мистецтва і академічних дисциплін (Косівський інститут 
прикладного і декоративного мистецтва Львівської націо-
нальної академії мистецтв). Опоненти: Коротун І. В., док-
тор архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури та 
збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федькови-
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ча); Олійник О. П., кандидат архітектури, доцент, завідувач 
кафедри дизайну інтер’єру (Національний авіаційний уні-
верситет). (145/5)

Успенський Максим Сергійович, асистент кафедри 
основ архітектури Придніпровської академії будівництва 
та архітектури: «Моделювання міського середовища як 
системи в інформаційному забезпеченні архітектурного 
проектування» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітекту-
ри МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
700-06-77). Науковий керівник – Мироненко В. П., доктор 
архітектури, професор, професор кафедри дизайну архі-
тектурного середовища, декан архітектурного факульте-
ту (Харківський національний університет будівництва та 
архітектури МОН України). Опоненти: Дубинський В. П., 
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектур-
ного проектування (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури МОН України); Нагорний П. А., 
кандидат архітектури, головний архітектор (Науково- 
виробнича фірма «Найс»). (222/5)

Волошин Олександр Володимирович, тимчасово не 
працює: «Будівельні технології та формоутворення в ар-
хітектурі українського авангарду (на прикладах Харко-
ва 1920-х – 1930-х рр.)» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 
у Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сум-
ська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Буряк О. П., 
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри основ ар-
хітектури (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури МОН України). Опоненти: Михайли-
шин О. Л., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри 
архітектури та середовищного дизайну (Національний уні-
верситет водного господарства та природокористування 
МОН України); Трегуб Н. Є., кандидат архітектури, доцент, 
завідувач кафедри дизайну середовища (Харківська дер-
жавна академія дизайну та мистецтв МОН України). (364/5)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дьома Інна Станіславівиа, старший лаборант кафедри 

психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології Запорізького державного медич-
ного університету МОЗ України: «Медико-психологічні 
особливості іпохондризації у хворих у віддаленому пері-
оді інфаркту міокарда» (19.00.04 – медична психологія). 
Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії 

післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. 
Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – 
Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної пси-
хології, наркології та сексології (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Загуров-
ський В. М., доктор мед. наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри медицини невідкладних станів та 
медицини катастроф (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Фальова О. Є., доктор 
психол. наук, доцент, професор кафедри наукових основ 
управління та психології (Харківський національний педа-
гогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). 
(4/5)

Гладкевич Мар’яна Ігорівна, керівник експертної гру-
пи координації політик Директорату стратегічного пла-
нування та євроінтеграції МОЗ України: «Психологічні 
умови формування життєвих планів у юнацькому віці» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада 
Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Бу-
лах І. С., доктор психол. наук, професор, декан факуль-
тету психології (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Помиткіна Л. В., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри авіаційної 
психології (Національний авіаційний університет); Хаву-
ла Р. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології (Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка). (46/5)

Шелег Тетяна Володимирівна, викладач кафедри іно-
земних мов ННІ іноземних мов Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького: «Психологіч-
ні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці» 
(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. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Коновальчук В. І., доктор філософ. наук, кандидат 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології (Чер-
каський обласний інститут післядипломної освіти педаго-
гічних працівників). Опоненти: Павелків Р. В., доктор пси-
хол. наук, професор, перший проректор (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет); Латиш Н. М., кандидат 
психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії 
психології творчості (Інститут психології імені Г. С. Костю-
ка НАПН України). (201/5)
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Проскурня Аліна Сергіївна, тимчасово не працює: «Ти-
пологічні особливості перфекціонізму як детермінанти 
виникнення афективних розладів» (19.00.04 – медична 
психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психоло-
гії імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. 
Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Бур-
лачук Л. Ф., доктор психол. наук, професор, дійсний член 
НАПН України, завідувач кафедри психодіагностики та 
клінічної психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Харчен-
ко Д. М., доктор психол. наук, професор, завідувач ка-
федри психології (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького МОН України); Палій В. С., 
кандидат психол. наук, викладач кафедри психології і пе-
дагогіки (Київський національний лінгвістичний універси-
тет МОН України). (271/5)

Калязіна Тетяна Віталіївна, практичний психолог Лі-
цею «Наукова зміна», м. Київ: «Психологічні умови попе-
редження проявів віктимності в інтелектуально обдаро-
ваних підлітків» (19.00.07 – педагогічна та вікова психо-
логія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Пань-
ківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Бондар-
чук О. І., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології управління (ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України). Опоненти: Грись А. М., 
доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії 
психології соціально дезадаптованих неповнолітніх (Ін-
ститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України); 
Атаманчук Н. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри вікової та практичної психології (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Коро-
ленка МОН України). (278/5)

Горбатих Вікторія Вікторівна, практичний психолог ТОВ 
СЗНЗ «Ліко-школа», м. Київ: «Індивідуальні особливості 
самоставлення старшого дошкільника в структурі життє-
вих орієнтацій» (19.00.07 – педагогічна та вікова психо-
логія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Ладивір С. О., 
кандидат психол. наук, пенсіонерка. Опоненти: Біла І. М., 
доктор психол. наук, професор, учений секретар Відді-
лення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН 
України; Савченко Ю. Ю., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти (Педагогічний інститут 
Київського університету імені Бориса Грінченка МОН Укра-
їни). (386/5)

Грузинська Ірина Миколаївна, асистент кафедри педа-
гогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості 
Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова: «Психологічні умови розвитку творчої уяви ді-
тей старшого дошкільного віку» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Богданова С. А., кандидат психол. 
наук, доцент, доцент кафедри психології (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Іванчук М. Г., доктор психол. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки та методики початкової освіти 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Карабаєва І. І., кандидат психол. наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології дошкільни-
ка (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). 
(387/5)

Наумова Юлія Станіславівна, викладач кафедри япон-
ської філології Київського національного лінгвістичного 
університету: «Особливості засвоєння візуально-семан-
тичних образів студентами у процесі вивчення іноземної 
мови з ієрогліфічною писемністю» (19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Долинська Л. В., канди-
дат психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Шевченко Н. Ф., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 
освітньої діяльності (Запорізький національний універси-
тет); Боднар С. І., кандидат психол. наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних 
технологій (Академія праці, соціальних відносин і туриз-
му). (388/5)

Недвига Олег Вячеславович, старший викладач кафе-
дри суспільних наук Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського: «Психологічне забез-
печення професійної діяльності військовослужбовців-са-
перів в особливих умовах діяльності» (19.00.09 – психоло-
гія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 26.709.05 
у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського Міноборони України (03049, м. Київ, По-
вітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-27). Науко-
вий керівник – Хміляр О. Ф., доктор психол. наук, доцент, 
начальник кафедри суспільних наук (Національний уні-
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верситет оборони України імені Івана Черняховського). 
Опоненти: Іванова Н. Г., доктор психол. наук, професор, 
начальник наукової лабораторії науково-організаційного 
центру (Національна академія Служби безпеки України); 
Мацевко Т. М., кандидат психол. наук, старший науковий 
співробітник, заступник начальника кафедри морально-
психологічного забезпечення діяльності військ (Націо-
нальна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного). (397/5)

Щурик Ірина Михайлівна, головний спеціаліст відділу 
організації роботи громадського транспорту Управління 
транспорту і зв’язку Івано-Франківської міськради: «Пси-
холого-педагогічні чинники оптимізації внутрішньої карти-
ни здоров’я підлітків з набутими вадами опорно-рухового 
апарату» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 
Спецрада Д 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 75-23-51). Науковий керівник – Гасюк М. Б., канди-
дат психол. наук, доцент, професор кафедри загальної та 
клінічної психології (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Філонен-
ко М. М., доктор психол. наук, професор, декан медико-
психологічного факультету, професор кафедри загальної 
і медичної психології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця); Мушкевич М. І., кандидат психол. 
наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології та 
безпеки життєдіяльності (Східноєвропейський національ-
ний університет імені Лесі Українки). (398/5)

Хабірова Лариса Ігорівна, практичний психолог відділу 
методичного забезпечення соціальної роботи Полтавсько-
го обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді: «Формування творчої ініціативи підлітків у процесі 
розв’язання учбових задач» (19.00.07 – педагогічна та ві-
кова психологія). Спецрада Д 48.125.03 у Національному 
університеті «Острозька академія» МОН України (35800, 
м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Нау-
ковий керівник – Яланська С. П., доктор психол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної, вікової та практич-
ної психології (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Біла І. М., 
доктор психол. наук, професор, учений секретар Відді-
лення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН 
України; Портницька Н. Ф., кандидат психол. наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальної та практичної психології 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). (576/5)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Пак Інна В’ячеславівна, старший викладач кафедри 

соціології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна: «Академічна культура українського сту-
дентства: фактори формування та особливості прояву» 
(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 – Ні-
колаєвська А. М., кандидат соціол. наук, доцент, доцент 
кафедри соціології (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Михайльо-
ва К. Г., доктор соціол. наук, професор, проректор з на-
уково-педагогічної та навчально-методичної роботи (Хар-
ківський гуманітарний університет «Народна українська 
академія»); Котеленець К. М., кандидат соціол. наук, до-
цент кафедри філософії та соціології (Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 
м. Старобільськ). (276/5)

Пилипенко Яна Сергіївна, асистент кафедри соціоло-
гії Запорізького національного університету: «Соціальна 
темпоральність регіональних конфліктів (на прикладі 
воєнного конфлікту на Сході України: 2014 – 2019 рр.)» 
(22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 
17.127.02 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 764-67-
50). Науковий керівник – Лепський М. А., доктор філософ. 
наук, професор, професор кафедри соціології (Запорізь-
кий національний університет). Опоненти: Рущенко І. П., 
доктор соціол. наук, професор, професор кафедри соціо-
логії та політології (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічыний інститут»); Агарков О. А., 
доктор політ. наук, кандидат соціол. наук, професор, де-
кан факультету соціально-психологічної освіти та управ-
ління (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ). (280/5)

Половая Наталія Олександрівна, старший викладач ка-
федри соціології та політології факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного універ-
ситету: «Практики впровадження електронних технологій 
навчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: 
соціокультурний вимір» (22.00.04 – спеціальні та галузеві 
соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватно-
му університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 764-67-50). Науковий керівник – Хомері-
кі О. А., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафе-
дри соціології та політології (Національний авіаційний уні-
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верситет). Опоненти: Хижняк Л. М., доктор соціол. наук, 
професор, професор кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Яценко М. А., кандидат соціол. 
наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
(303/5)

Ващинська Ірина Іванівна, молодший науковий спів-
робітник НДЧ історичного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Соціальні 
ідентичності та групові лояльності в сучасному україн-
ському суспільстві» (22.00.04 – спеціальні та галузеві 
соціології). Спецрада К 35.051.26 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-
34-02). Науковий керівник – Черниш Н. Й., доктор соціол. 
наук, професор, професор кафедри соціології (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Щудло С. А., доктор соціол. наук, професор, 
завідувач кафедри правознавства, соціології та політо-
логії (Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка); Хобта С. В., кандидат соціол. наук, 
доцент, доцент кафедри філософії та соціології (Луган-
ський національний університет імені Тараса Шевченка, 
м. Старобільськ). (554/5)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Леванчук Ірина Володимирівна, тимчасово не працює: 

«Україна в зовнішньополітичній стратегії США» (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 – Ігнатьєв П. М., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародного 
регіонознавства (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Шамраєва В. М., доктор 
політ. наук, доцент, професор кафедри міжнародних від-
носин, міжнародної інформації та безпеки (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни); Дубовик В. А., кандидат політ. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних відносин (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова МОН України). (21/5)

Буряченко Олексій Валентинович, голова ГО «Всеукра-
їнська регіональна експертно-юридична асоціація впли-
ву»: «Репутація політичної партії: особливості формування 
та актуалізації в контексті політичної культури українсько-

го суспільства» (23.00.03 – політична культура та ідеоло-
гія). Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Корнієнко В. О., доктор політ. наук, професор, 
завідувач кафедри суспільно-політичних наук (Вінницький 
національний технічний університет). Опоненти: Зелень-
ко Г. І., доктор політ. наук, професор, завідувач відділу 
теоретичних і прикладних проблем політології (Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Ку-
раса НАН України); Неприцька Т. І., кандидат політ. наук, 
доцент, доцент кафедри політології та державного управ-
ління (Донецький національний університет імені Василя 
Стуса, м. Вінниця). (396/5)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Перебийніс Володимир Борисович, інструктор по спор-

ту дзюдо-клубу «ІППОН»: «Індивідуалізація тренувальних 
програм в річному макроциклі дзюдоїстів на етапі виходу 
зі спорту вищих досягнень» (24.00.01 – олімпійський і про-
фесійний спорт). Спецрада К 64.862.01 у Харківській дер-
жавній академії фізичної культури МОН України (61058, 
м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). На-
уковий керівник – Ананченко К. В., кандидат наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри одноборств 
(Харківська державна академія фізичної культури). Опо-
ненти: Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України); Загура Ф. І., кандидат наук з фіз. виховання та 
спорту, доцент, завідувач кафедри атлетичних видів спор-
ту (Львівський державний університет фізичної культури 
імені Івана Боберського). (125/5)

Тітова Ганна Володимирівна, викладач кафедри олім-
пійського та професійного спорту Чорноморського націо-
нального університету імені Петра Могили: «Підвищення 
функціональних можливостей жінок 1 – 2 періоду зрілого 
віку з використанням інноваційних засобів силового фіт-
несу» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення). Спецрада Д 35.829.01 у Львівсько-
му державному університеті фізичної культури імені Івана 
Боберського МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Кос-
тюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник – Чер-
нозуб А. А., доктор біол. наук, декан факультету фізичного 
виховання і спорту (Чорноморський національний універ-
ситет імені Петра Могили). Опоненти: Козіна Ж. Л., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач ка-
федри олімпійського і професійного спорту та спортивних 
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ігор (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди); Чеховська Л. Я., кандидат наук з 
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фітнесу 
та рекреації (Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського). (283/5)

Гуцул Наталія Зеновіївна, старший викладач кафе-
дри фізичного виховання Української академії друкар-
ства: «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки 
кікбоксерів з урахуванням різних стилів змагальної ді-
яльності на етапі спеціалізованої базової підготовки» 
(24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецра-
да Д 35.829.01 у Львівському державному університеті 
фізичної культури імені Івана Боберського МОН України 
(79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-
32-01). Науковий керівник – Окопний А. М., кандидат 
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та психології (Львівський державний універ-
ситет фізичної культури імені Івана Боберського). Опо-
ненти: Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України); Кощеєв О. С., кандидат наук з фіз. виховання 
та спорту, доцент кафедри теорії та методики спортивної 
підготовки (Придніпровська державна академія фізичної 
культури та спорту). (284/5)

Нікітенко Олексій Володимирович, заступник начальни-
ка відділу Служби безпеки України: «Розвиток спритності 
та координації спортсменів, які спеціалізуються у боротьбі 
та бойових мистецтвах (на матеріалі рукопашного бою)» 
(24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада 
Д 26.829.01 у Національному університеті фізичного ви-
ховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керів-
ник – Платонов В. М., доктор пед. наук, професор, радник 
ректора (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Савченко В. Г., доктор пед. 
наук, професор, ректор (Придніпровська державна ака-
демія фізичної культури і спорту); Бойко В. Ф., кандидат 
пед. наук, професор, завідувач кафедри хортингу та реа-
білітації (Національний університет державної фіскальної 
служби України). (332/5)

Павленко Олексій Юрійович, молодший науковий спів-
робітник науково-організаційного відділу НДІ Національного 
університету фізичного виховання і спорту України: «Комп-
лексний підхід до організації діяльності баскетбольного клу-
бу на базі закладу вищої освіти» (24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України МОН 
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-
54-52). Науковий керівник – Мічуда Ю. П., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри менедж-
менту і економіки спорту (Національний університет фізич-
ного виховання і спорту України). Опоненти: Козіна Ж. Л., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних 
ігор (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди); Бондар А. А., кандидат наук з фіз. ви-
ховання та спорту, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту (Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічно-
го університету). (333/5)

Блистів Тарас Васильович, старший викладач кафедри 
здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету 
фізичного виховання і спорту України: «Організаційно-ме-
тодичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності 
учнівської молоді у закладах позашкільної освіти турист-
сько-краєзнавчого напряму» (24.00.02 – фізична культу-
ра, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада 
Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного ви-
ховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий ке-
рівник – Андрєєва О. В., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та 
рекреації (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Томенко О. А., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафе-
дри теорії та методики фізичної культури (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Гакман А. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного ви-
ховання і спорту (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). (335/5)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Леонова Олена Олегівна, юрисконсульт II категорії 

ДУ «Територіальне медичне об’єднання» МВС України у 
Харківській області: «Механізми державного регулюван-
ня у сфері детінізації економічних відносин в Україні» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті дер-
жавного 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. управлін-
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ня, професор, професор кафедри економічної політики 
та менеджменту (Харківський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). Опоненти: Мико-
лайчук М. М., доктор наук з держ. управління, професор, 
професор кафедри економічної та фінансової політики 
(Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Прези-
дентові України); Іванюта П. В., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, завідувач кафедри менеджменту (Вінниць-
кий кооперативний інститут). (37/5)

Клюцевський Володимир Іванович, керівник апарату 
Херсонської облдержадміністрації: «Механізми впрова-
дження електронного документообігу в місцевих органах 
виконавчої влади» (25.00.02 – механізми державного 
управління). 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 – Лопушинський І. П., доктор 
наук з держ. управління, професор, заслужений працівник 
освіти України, завідувач кафедри державного управління 
і місцевого самоврядування (Херсонський національний 
технічний університет). Опоненти: Попов С. А., доктор наук 
з держ. управління, професор, завідувач кафедри гумані-
тарних та соціально-політичних наук (Одеський регіональ-
ний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України); Писа-
ренко В. П., доктор наук з держ. управління, доцент, про-
фесор кафедри публічного управління та адміністрування 
(Полтавська державна аграрна академія). (137/5)

Ярмолинська Ілона Валентинівна, методист І категорії 
відділу підготовки публічних управлінців Хмельницького 
університету управління та права: «Механізми державного 
управління у сфері інституційного догляду та виховання 
дітей в Україні» (25.00.02 – механізми державного управ-
ління). Спецрада К 70.895 .01 у Хмельницькому універси-
теті управління та права Хмельницької облради (29000, 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-
80-00). Науковий керівник – Сіцінська М. В., доктор наук з 
держ. управління, головний науковий співробітник відділу 
з координації наукових заходів, міжнародного співробіт-
ництва та грантової діяльності (Хмельницький університет 
управління та права). Опоненти: Кравченко М. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, професор кафедри 
соціальної та гуманітарної політики (Національна академія 
державного управління при Президентові України); Хар-

ченко Ю. П., кандидат наук з держ. управління, доцент ка-
федри менеджменту та державної служби (Чернігівський 
національний технологічний університет). (160/5)

Марусіна Олена Сергіївна, асистент кафедри інозем-
них мов економічного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Концептуаль-
ні засади формування і розвитку системи державного 
управління у сфері вищої освіти в Україні» (25.00.01 – 
теорія та історія державного управління). Спецрада Д 
26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персо-
налом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Науковий керівник – Гурковський В. І., доктор 
наук з держ. управління, старший науковий співробітник, 
професор кафедри публічного адміністрування (Міжре-
гіональна академія управління персоналом). Опоненти: 
Бульба В. Г., доктор наук з держ. управління, професор, 
декан факультету магістерської підготовки (Харківський 
регіональний інститут Національної академії державного 
управління при Президентові України); Семенець-Орло-
ва І. А., доктор наук з держ. управління, начальник Цен-
тру організаційного розвитку та лідерства (Інститут но-
вітніх технологій та лідерства Національного авіаційного 
університету). (228/5)

Лашук Оксана Сергіївна, старший лаборант кафедри 
публічного управління та менеджменту організацій Чер-
нігівського національного технологічного університету 
МОН України: «Механізми державного управління розвит- 
ком регіону в контексті децентралізації владних повно-
важень» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий 
керівник – Олійченко І. М., доктор наук з держ. управлін-
ня, професор, професор кафедри менеджменту та дер-
жавної служби (Чернігівський національний технологіч-
ний університет МОН України). Опоненти: Латинін М. А., 
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач 
кафедри економічної політики (Харківський регіональ-
ний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України); 
Круглов В. В., кандидат наук з держ. управління, доцент 
кафедри менеджменту та публічного адміністрування 
(Харківський національний університет будівництва та 
архітектури). (319/5)

Будько Ігор Романович, головний спеціаліст відділу 
модернізації змісту освіти та освітнього процесу Голов-
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ного управління вищої освіти Директорату вищої освіти 
і освіти дорослих МОН України: «Державне регулювання 
інноваційної діяльності закладів вищої освіти» (25.00.02 – 
механізми державного управління). Спецрада К 08.804.04 
у Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті МОН України, (49600, м. Дніпро, вул. Сергія 
Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – 
Приходько І. П., доктор наук з держ. управління, професор, 
завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління 
фінансово-економічною безпекою (Дніпровський держав-
ний аграрно-економічний університет МОН України). Опо-
ненти: Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності (Національний університет цивільного захисту 
України), начальник навчально-науково-виробничого цен-
тру, м. Харків; Литвин Ю. О., доктор наук з держ. управ-
ління, генеральний директор (ТДВ «Русь», Черкаська об-
ласть). (570/5)

Литвин Володимир Володимирович, аспірант Таврій-
ського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го, м. Київ: «Інструментарій реалізації механізмів держав-
ної податкової політики в Україні» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада К 08.804.04 у Дніпров-
ському державному аграрно-економічному університеті 
МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 
25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – Лощи-
хін О. М., доктор юрид. паук, професор, професор кафе-
дри конституційного та міжнародного права (Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського МОН 
України). Опоненти: Васільєва Л. М., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри обліку, оподат-
кування та управління фінансово-економічною безпекою 
(Дніпровський державний аграрно-економічний універси-
тет МОН України); Шевченко Н. І., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, доцент кафедри публічного управлін-
ня та митного адміністрування (Університет митної справи 
та фінансів МОН України). (571/5)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Немеш Анна Миколаївна, асистент кафедри міжна-

родних відносин Київського національного університе-
ту культури і мистецтв: «Соціально-комунікаційні тех-
нології взаємодії міжнародних неурядових організацій 
та правлячого політичного класу (з досвіду балтійських 
країн)» (27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 
технології). Спецрада К 26.807.04 у Київському націо-
нальному університеті культури і мистецтв Міністерства 
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; 

тел. 529-98-33). Науковий керівник – Ластовський В. В., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри між-
народних відносин (Київський національний універси-
тет культури і мистецтв). Опоненти: Кузнєцова Т. В., 
доктор наук із соц. комунікацій, професор, декан фа-
культету журналістики (Національний університет 
«Одеська юридична академія»); Лікарчук Н. В., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри державного 
управління (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (238/5)

Корнійчук Костянтин Сергійович, аспірант Харківської 
державної академії культури: «Формування системи елек-
тронного документообігу в транспортному комплексі 
України» (27.00.02 – документознавство, архівознавство). 
Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України 
імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, Голо-
сіївський просп., 3; тел. (044) 524-81-04). Науковий керів-
ник – Філіпова Л. Я., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри інформаційних технологій (Харківська дер-
жавна академія культури). Опоненти: Шевченко О. В., док-
тор наук із соц. комунікацій, доцент, професор кафедри 
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (Одеський 
національний політехнічний університет); Кудлай В. О., 
кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри куль-
турології та інформаційної діяльності (Маріупольський 
державний університет). (266/5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сиводед Євгенія Валеріївна, заступник директора з пи-

тань якості та безпеки продукції ТОВ «АП ГРУП»: «Особли-
вості патогенезу фомопсису соняшника та біолого-еко-
логічні аспекти збудника хвороби Diaporthe (Phomopsis) 
helianthi Munt. – Cvet. et al.» (06.01.11 – фітопатологія). 
Спецрада Д 26.004.02 у Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-
28). Науковий керівник – Кирик М. М., доктор біол. наук, 
професор, академік НААН України, професор кафедри 
фітопатології імені академіка В. Ф. Пересипкіна (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Слюсаренко О. М., доктор біол. наук, 
доцент, директор ботанічного саду (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова); Ковбасенко В. М., 
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу науково-технічного 
забезпечення біоенергетичних культур та овочів (ННЦ «Ін-
ститут механізації та електрифікації сільського господар-
ства» НААН України). (17/5)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Гончаренко Олексій Сергійович, старший викладач ка-

федри адміністративного менеджменту та проблем рин-
ку Одеського національного політехнічного університету: 
«Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації про-
цесів виробництва і споживання продукції» (08.00.06 – 
економіка природокористування та охорони навколиш-
нього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському 
державному університеті МОН України (40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науко-
вий керівник – Сотник І. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-
адміністрування (Сумський державний університет МОН 
України). Опоненти: Сохнич А. Я., доктор екон. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри управління земельними ресурсами (Львівський 
національний аграрний університет); Коблянська І. І., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки (Сум-
ський національний аграрний університет). (126/5)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Тесліцька Галина Іллівна, аспірант кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича: «Семантика та синтагматика про-
стих речень з напівпредикативними ад’єктивними компо-
нентами в українській мові» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). 
Науковий керівник – Кульбабська О. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри сучасної української мови 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). Опоненти: Христіанінова Р. О., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови (Запорізь-
кий національний університет); Турко О. В., кандидат філол. 
наук, асистент кафедри філологічних дисциплін початкової 
освіти (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка). (428/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Цвігун Ірина Мирославівна, провідний юрисконсульт 

філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України» «Тернопільська регіональна дирекція»: «Ци-
вільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада К 58.082.04 
у Тернопільському національному економічному універ-
ситеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 
11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Сло-

ма В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права і процесу (Тернопільський національ-
ний економічний університет). Опоненти: Яроцький В. Л., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач кафедри цивільного права № 2 (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого); Сіщук Л. В., 
кандидат юрид. наук, в. о. завідувача Лабораторії проблем 
корпоративного права (Науково-дослідний інститут при-
ватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бур-
чака НАПрН України). (580/5)

Коренюк Анастасія Анатоліївна, головний спеціаліст 
відділу методологічного забезпечення проведення іспи-
ту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України: «Взаємодія орга-
нів пробації з релігійними організаціями у запобіганні ре-
цидивним злочинам неповнолітніх в Україні» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 
керівник – Расюк Е. В., кандидат юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри кримінології та кримінально-виконавчо-
го права (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
ненти: Батиргареєва В. С., доктор юрид. наук, професор, 
директор (Науково-дослідний інститут вивчення проб-
лем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України); Куц І. Г., кандидат юрид. наук, експерт відділу 
правового забезпечення проектів, міжнародних операцій 
та складних угод юридичного управління (ПАТ «Альфа-
Банк»). (1/5)

Авраменко Анастасія Володимирівна, прокурор відді-
лу прокуратури м. Києва: «Правове регулювання відносин 
щодо обігу та захисту персональних даних працівника в 
трудовому праві України» (12.00.05 – трудове право; право 
соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Татаренко Г. В., кан-
дидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституцій-
ного права (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля). Опоненти: Москаленко О. В., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-
правових дисциплін, господарського та трудового права 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Андрійчук О. В., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри правознавства (Новокаховський гума-
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нітарний інститут Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»). (53/5)

Рибак Наталія Василівна, секретар судового засідан-
ня Пустомитівського районного суду Львівської області: 
«Правове регулювання форм організації праці та про-
фесійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в 
сучасних умовах» (12.00.05 – трудове право; право со-
ціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Котова Л. В., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри правознавства 
(Східноукраїнський національний університет імені Воло-
димира Даля). Опоненти: Губська О. А., доктор юрид. наук, 
доцент, суддя (Верховний Суд України); Дибань М. П., 
кандидат юрид. наук, директор юридичної консультації 
«Юридична клініка» (Національний авіаційний універси-
тет). (57/5)

Гаврилюк Володимир Олегович, прокурор Закар-
патської області: «Правове регулювання стажування 
працівників» (12.00.05 – трудове право; право соціаль-
ного забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Івчук Ю. Ю., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри право-
знавства (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля). Опоненти: Міщук М. О., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-
правових дисциплін (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки); Коваленко Р. І., кан-
дидат юрид. наук, провідний фахівець Центру проблем 
імплементації Європейського соціального права (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). (76/5)

Пікуль Володимир Павлович, суддя Полтавського 
апеляційного суду: «Правовий статус суб’єктів трудових 
правовідносин у сфері охорони праці» (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 керів-
ник – Капліна Г. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри правознавства (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля). Опоненти: Тищен-
ко О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення (Київ-

ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Вапнярчук Н. М., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
планування та аналізу правових досліджень (Управління 
планування та координації правових досліджень в Україні 
НАПрН України). (77/5)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Бондар Віталій Казимирович, лікар ортопед-травмато-

лог ортопедичного відділення Київської міської клінічної 
лікарні № 12 Київської держадміністрації: «Трабекулярно-
біонічні системи ендопротезування при лікуванні дегене-
ративно-дистрофічних захворювань кульшового суглоба 
(експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.21 – 
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ 
«Інститут патології хребта та суглобів імені професора 
М. І. Ситенка НАМН України» (61024 м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий керівник – 
Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри травматології та ортопедії (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
Опоненти: Вирва О. Є., доктор мед. наук, професор, голов-
ний лікар (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені 
професора М. І. Ситенка НАМН України»); Зазірний І. М., 
доктор мед. наук, керівник центру ортопедії, травматоло-
гії та спортивної медицини (Клінічна лікарня «Феофанія» 
ДУС). (6/5)

Ковалишин Іван Володимирович, завідувач травматоло-
гічного відділення Комунального некомерційного підприєм-
ства «Городоцька центральна районна лікарня» Городоць-
кої райради Львівської області: «Інфекційні ускладнення у 
постраждалих з політравмою в результаті дорожньо-тран-
спортних пригод» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). 
Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-
10). Науковий керівник – Танасієнко П. В., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу наукових проблем екстреної медичної 
допомоги (ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф МОЗ України»). Опоненти: 
Танькут В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач науко-
во-організаційного відділу (ДУ «Інститут патології хребта 
та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»);  
Березка М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії 
та травматології (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України). (42/5)
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Перепадя Ольга Віталіївна, керівник Центру превентив-
ної медицини ДУС: «Обґрунтування оптимізованої функці-
онально-організаційної моделі діяльності медичних сес-
тер у закладах, що надають третинну медичну допомогу» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 64.600.06 у 
Харківському національному медичному університет МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-80). Науковий керівник – Котуза А. С., доктор мед. наук, 
професор, керівник центру науки, організації контролю та 
безпеки медичної діяльності (Клінічна лікарня «Феофанія» 
ДУС). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри соціальної медицини та громад-
ського здоров’я (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Сміянов В. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я 
(Сумський державний університет МОН України). (581/5)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Голік Микола Олександрович, заступник начальника 

управління – начальник відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Ріпкинського ра-
йонного управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в Чернігівській області: «Епізоотологія 
та пероральна вакцинопрофілактика сказу в Чернігів-
ській області» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, 
епізо-отологія, інфекційні хвороби та імунологія). 
Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН Укра-
їни (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Недосєков В. В., док-
тор вет. наук, доцент, завідувач кафедри епізоотології 
та організації ветеринарної справи (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Герілович А. П., доктор вет. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, заступник директо-
ра з наукової роботи (ННЦ «Інститут експерименталь-
ної і клінічної ветеринарної медицини» НААН Украї-
ни); Ситюк М. П., доктор вет. наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи  
(Інститут ветеринарної медицини НААН України). (32/5)


