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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Терлецька Катерина Валеріївна, старший науковий
співробітник відділу математичного моделювання морських та річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем НАН України: «Динаміка внутрішніх
хвиль великої амплітуди» (01.02.05 – механіка рідини,
газу та плазми). Спецрада Д 26.196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст
(Желябова), 8/4; тел. (044) 456-43-13). Науковий консультант – Мадерич В. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу математичного моделювання морських та
річкових систем (Інститут проблем математичних машин
і систем НАН України). Опоненти: Стеценко О. Г., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу вихрових рухів (Інститут гідромеханіки НАН України); Гуржій О. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Лимарченко О. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри механіки
суцільних середовищ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (7/4)
Дмитришин Роман Іванович, докторант кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:
«Деякі класи функціональних гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. (044) 234-51-50). Науковий консультант – Боднар Д. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Голуб А. П., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу обчислювальної математики (Інститут
математики НАН України); Парфінович Н. В., доктор фіз.мат. наук, доцент, завідувач кафедри математичного аналізу і теорії функцій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Чижиков І. Е., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії
ймовірностей (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (40/4)
Мандзюк Володимир Ігорович, доцент кафедри
комп’ютерної інженерії та електроніки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте2

фаника»: «Структурно-морфологічні та електрохімічні
властивості турбостратного вуглецю і композиційних
матеріалів SiO2 – C, Al2O3 – C» (01.04.18 – фізика і хімія
поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий консультант – Миронюк І. Ф., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри хімії (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Ільчук Г. А., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри загальної фізики (Національний
університет «Львівська політехніка»); Попович Д. І.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу фізико-математичного моделювання
низьковимірних систем (Інститут прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); Колбасов Г. Я., доктор хім. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського
НАН України). (73/4)
Молнар Олександр Олександрович, доцент кафедри фізики напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України: «Релаксаційні
явища у кристалах фосфоровмісних халькогенідів з
різним типом дипольного упорядкування» (01.04.10 –
фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д
61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна,
46; тел. (0312) 61-33-21). Науковий консультант – Височанський Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач кафедри фізики
напівпровідників (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). Опоненти: Стасюк І. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу квантової статистики
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України);
Ажнюк Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН України); Непочатенко В. А., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики та фізики (ДВНЗ «Білоцерківський національний
аграрний університет» МОН України). (75/4)
Осипчук Михайло Михайлович, доцент кафедри
математичного і функціонального аналізу ДВНЗ «При-

карпатський національний університет імені Василя
Стефаника»: «Симетричні стійкі випадкові процеси та
їх перетворення» (01.01.05 – теорія ймовірностей та
математична статистика). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044) 234-51-50). Науковий консультант – Портенко М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, провідний науковий
співробітник відділу теорії випадкових процесів (Інститут математики НАН України). Опоненти: Копитко Б. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор Інституту
математики (Ченстоховський політехнічний університет,
Республіка Польща); Радченко В. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри математичного аналізу (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Літовченко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (88/4)
Бондар Олександр В’ячеславович, провідний науковий співробітник НДЧ кафедри наноелектроніки Сумського державного університету: «Структура та фізикомеханічні властивості багатокомпонентних та багатошарових наноструктурних покриттів» (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 консультант – Погребняк О. Д., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри наноелектроніки
(Сумський державний університет). Опоненти: Азарєнков М. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік
НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, в. о. директора (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України);
Стрельницький В. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, начальник лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і полікристалічних
алмазних покриттів відділу іонно-плазмової обробки
матеріалів (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України). (294/4)
Ральченко Костянтин Володимирович, доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів»
(01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Мішура Ю. С.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики (Київський національний університет імені Тара-

са Шевченка). Опоненти: Працьовитий М. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, декан фізико-математичного
факультету (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Сливка-Тилищак Г. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри теорії
ймовірностей і математичного аналізу (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Кнопова В. П.,
доктор фіз.-мат. наук, науковий співробітник (Інститут математичної стохастики Технічного університету
Дрездена, Німеччина). (637/4)
Савченко Дарія Вікторівна, асистент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Електронні та магнітні властивості парамагнітних центрів у вуглецевомістких матеріалах» (01.04.07 – фізика твердого тіла).
Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 41; тел. (044) 525-62-61). Науковий консультант – Шаніна Б. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України).
Опоненти: Глинчук М. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
функціональних оксидних матеріалів (Інститут проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України);
Рябченко С. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу фізики
магнітних явищ (Інститут фізики НАН України); Трубіцин М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (700/4)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Чиркін Антон Дмитрович, тимчасово не працює:
«Процеси термічної деградації високотемпературних
металевих матеріалів» (02.00.04 – фізична хімія).
Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-3141). Науковий консультант – Казіміров В. П., доктор
хім. наук, професор, професор кафедри фізичної хімії
(Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України. Опоненти: Верховлюк А. М.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України);
Бондар А. А., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізичної хімії неорганічних
матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України); Турчанін М. А., доктор хім. наук, професор, проректор з наукової роботи,
управління розвитком та міжнародних зав’язків (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). (479/4)
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Афанасьєва Катерина Сергіївна, доцент кафедри
загальної та медичної генетики ННЦ «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Організація петельних доменів ДНК
при різних функціональних станах клітин» (03.00.02 –
біофізика). Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Опоненти: Костерін С. О., доктор
біол. наук, професор, академік НАН України, заступник
директора з наукової роботи та завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН
України); Говорун Д. М., доктор біол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи та завідувач відділу молекулярної
та квантової біофізики (Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України); Ємець А. І., доктор біол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу клітинної біології та біотехнології (ДУ «Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України»). (67/4)
Ганусевич Ірина Іванівна, завідувач лабораторії
проблем метастатичного мікрооточення Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
Р. Є. Кавецького НАН України: «Желатинази як редоксзалежні маркери метастазування та молекули-мішені
протипухлинної терапії» (14.01.07 – онкологія – біологічні науки). Спецрада Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, вул.
Васильківська, 45; тел. 259-01-83). Науковий консультант – Бурлака А. П., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
лабораторії проблем метастатичного мікрооточення
(Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України). Опоненти:
Орел В. Е., доктор біол. наук, професор, завідувач НДЛ
медичної фізики та біоінженерії (Національний інститут раку МОЗ України); Чешук В. Є., доктор мед. наук,
професор кафедри онкології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця); Рибальченко В. К,
доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії
(Інститут високих технологій Київського національного
університету імені Тараса Шевченка). (134/4)
Смуток Олег Володимирович, старший науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України: «L- і D-лактат-селективні оксидоредуктази, рекомбінантні клітини дріжджів Ogataea
polymorpha та нанорозмірні матеріали для розробки
нових ензиматичних і біосенсорних підходів кількісного
аналізу молочної кислоти» (03.00.07 – мікробіологія).
Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН
України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел.
(032) 261-21-08). Науковий консультант – Гончар М. В.,
4

доктор біол. наук, професор, завідувач відділу аналітичної біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).
Опоненти: Іваниця В. О., доктор біол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, проректор з наукової
роботи, професор кафедри мікробіології, вірусології та
біотехнології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова); Варбанець Л. Д., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України); Осташ Б. О., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та
генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор
кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет імені Івана Франка). (151/4)
Стасик Олег Володимирович, в. о. завідувача відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України: «Молекулярні механізми вуглецевої
катаболітної регуляції та гомеостазу пероксисом у метилотрофних дріжджів» (03.00.11 – цитологія, клітинна
біологія, гістологія). Спецрада Д 35.246.01 в Інституті
біології клітини НАН України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08). Науковий консультант – Сибірний А. А., доктор біол. наук, професор,
академік НАН України, завідувач відділу молекулярної
генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН
України). Опоненти: Підгорський В. С., доктор біол. наук,
професор, академік НАН України, завідувач відділу фізіології промислових мікроорганізмів, директор (Інститут
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН
України); Кучук М. В., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу генетичної
інженерії, директор (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України); Федоренко В. О., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (152/4)
Козеко Людмила Євгенівна, старший науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України: «Роль
молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності
рослин» (03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий
консультант – Кордюм Є. Л., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки імені
М. Г. Холодного НАН України). Опоненти: Кравець О. А.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології
та геноміки НАН України»); Кравець В. С., доктор біол.
наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України);

Колупаєв Ю. Є., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН
України). (155/4)
Бабко Роман Вікторович, старший науковий співробітник відділу фауни та систематики безхребетних
Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України: «Угруповання вільноживучих війчастих найпростіших (Chromista, Ciliophora) континентальних водойм»
(03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп.
Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий консультант – Афанасьєв C. О., доктор біол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, директор
(Інститут гідробіології НАН України). Опоненти: Гандзюра В. П., доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Шевцова Л. В., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри екології та зоології (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»); Шевчук
(Янович) Л. М., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони
природи (Житомирський державний університет імені
Івана Франка). (198/4)
Дунаєвська Оксана Феліксівна, завідувач лабораторії
патоморфології кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету:
«Морфофункціональні особливості селезінки хребетних
тварин» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д
58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий консультант – Горальський Л. П., доктор
вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гістології (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України). Опоненти: Небесна З. М., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри гістології та
ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Кущ О. Г., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України); Пикалюк В. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри фізіології
людини і тварин (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (556/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Чейлитко Андрій Олександрович, доцент кафедри
теплоенергетики Запорізької державної інженерної
академії: «Розвиток теоретичних основ формування
теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в
пористих структурах» (05.14.06 – технічна теплофізика
та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 35.052.04

у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-23-98). Науковий консультант – Павленко А. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
будівельної механіки (Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу). Опоненти: Дешко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
теоретичної та промислової теплотехніки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Ганжа А. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та
енергоефективних технологій (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Кутовий В. О., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник (ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України). (10/4)
Заболотний Олександр Віталійович, декан факультету систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Розвиток
теорії діелькометричної вологометрії та алгоритмічних
методів підвищення точності вимірювання вмісту вологи речовин» (05.11.13 – прилади і методи контролю та
визначення складу речовин). Спецрада Д 64.050.09 у
Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий
консультант – Кошовий М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).
Опоненти: Щапов П. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»); Гальченко В. Я., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри приладобудування,
мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (Черкаський державний технологічний університет); Хандецький В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
електронних обчислювальних машин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (87/4)
Кустов Максим Володимирович, доцент кафедри
спеціальної хімії та хімічної технології Національного
університету цивільного захисту України: «Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин» (21.02.03 – цивільний захист). Спецрада Д 64.707.04 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 704-18-02). Науковий
консультант – Калугін В. Д., доктор хім. наук, професор,
професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Азаренко О. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, директор ННІ комп’ютерних інформаційних
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технологій (Національний авіаційний університет); Коротенко Г. М., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
геоінформаційних систем (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Чумаченко С. М.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційних систем (Національний
університет харчових технологій). (93/4)
Поліщук Олег Степанович, завідувач кафедри машин
і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
Хмельницького національного університету: «Наукові
основи проектування електромеханічного пресового
обладнання легкої промисловості» (05.05.10 – машини легкої промисловості). Спецрада Д 26.102.02 у
Київському національному університеті технологій та
дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. НемировичаДанченка, 2; тел. (044) 256-21-86). Науковий консультант – Бурмістенков О. П., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Щербань Ю. Ю., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технологій легкої
промисловості (ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»); Пєтухов А. Д., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри хімічної технології композиційних
матеріалів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Чорний О. П., доктор тех. наук, професор, директор
ННІ електромеханіки, енергозбереження і систем управління (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського). (108/4)
Тітова Наталія Володимирівна, доцент кафедри
інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету: «Електромагнітна інформаційна
технологія підвищення репродуктивної здатності осетрових при їх промисловому відтворенні» (05.11.17 –
біологічні та медичні прилади і системи). Спецрада Д
64.832.01 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Косуліна Н. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної
інженерії та теоретичної електротехніки (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Аврунін О. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки); Філатова Г. Є., доктор тех. наук, доцент кафедри
обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»). (116/4)
Гуцол Тарас Дмитрович, доцент кафедри енергетики
та електротехнічних систем в АПК, проректор з науковопедагогічної і виховної роботи Подільського державного
аграрно-технічного університету: «Електромагнітні мето6

ди та радіометричні системи дистанційної діагностики
стану тварин» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади
і системи). Спецрада Д 64.832.01 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Піротті Є. Л., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки); Павлов С. В., доктор тех. наук, професор кафедри загальної
фізики та фотоніки, проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний університет). (117/4)
Репета Вячеслав Богданович, доцент кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії Української академії друкарства: «Методологічні основи забезпечення якості процесу флексографічного друку етикетки
УФ-фарбами» (05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва). Спецрада Д 35.101.01 в Українській
академії друкарства МОН України (79020, м. Львів, вул.
Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий консультант – Шибанов В. В., доктор хім. наук, професор,
завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства
і хімії (Українська академія друкарства МОН України).
Опоненти: Петріашвілі Г. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу поліграфічних технологій (Інститут
механіки і поліграфії Варшавської політехніки, Польща); Пальчевський Б. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри прикладної механіки (Луцький національний технічний університет МОН України); Шовгенюк М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, старший
науковий співробітник (Інститут фізики конденсованих
систем НАН України). (118/4)
Кононцев Сергій Вікторович, доцент кафедри водних біоресурсів Національного університету водного
господарства та природокористування: «Багатостадійне біологічне очищення оборотної води індустріальних
рибницьких господарств» (05.17.21 – технологія водоочищення). Спецрада Д 26.002.13 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 454-97-34).
Науковий консультант – Саблій Л. А., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Хоружий П. Д., доктор
тех. наук, професор, головний науковий співробітник
(Інститут водних проблем і меліорації НААН України);
Гвоздяк П. І., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води
імені А. В. Думанського НАН України); Мальований М. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології

та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
(146/4)
Черниш Єлізавета Юріївна, доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету
МОН України: «Наукові засади еколого-синергетичного
підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля» (21.06.01 –
екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). Науковий
консультант – Пляцук Л. Д., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної екології (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Петрушка І. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Козуля Т. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних
технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Внукова Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України). (157/4)
Баловсяк Сергій Васильович, доцент кафедри
комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракційних та
Х-променевих сигналів у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах» (05.13.05 – комп’ютерні
системи та компоненти). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432)
56-08-48). Науковий консультант – Фодчук І. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Опоненти: Березький О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії (Тернопільський національний економічний університет);
Романюк О. Н., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри програмного забезпечення (Вінницький національний технічний університет); Русин Б. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач відділу методів та систем
дистанційного зондування (Фізико-механічний інститут
імені Г. В. Карпенка НАН України). (158/4)
Філіпковський Сергій Володимирович, доцент кафедри теоретичної механіки і гідравліки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету:
«Методи і технології проектування пружно-демпферних
елементів аерокосмічної техніки» (05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів).
Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному

університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інституті МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий консультант –
Аврамов К. В., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу надійності та динамічної міцності (Інститут проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України).
Опоненти: Давидов C. О., доктор тех. наук, професор,
декан фізико-технічного факультету (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара); Кравцов В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
машинознавства (Національний авіаційний університет);
Морачковський О. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (159/4)
Казимиренко Юлія Олексіївна, доцент кафедри матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН України: «Наукові основи проектування і підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів
суден для радіоактивних вантажів» (05.08.03 – конструювання та будування суден; 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів). Спецрада Д 38.060.02
у Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв,
просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий
консультант – Дубовий О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і технології
металів (Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Кравцов В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
машинознавства (Національний авіаційний університет
МОН України); Луцюк І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри хімічної технології силікатів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України);
Мандрик О. М., доктор тех. наук, професор, перший
проректор (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України). (163/4)
Крайовський Володимир Ярославович, проректор з
навчально-виробничої роботи Національного університету «Львівська політехніка»: «Розвиток фізичних основ
термометрії із застосуванням нових чутливих елементів
термоперетворювачів» (05.11.04 – прилади та методи
вимірювання теплових величин). Спецрада Д 26.224.02
в Інституті технічної теплофізики НАН України (03057,
м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2-а; тел. (044)
456-62-82). Науковий консультант – Ромака В. А., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри захисту інформації (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Назаренко Л. А., доктор тех.
наук, професор, головний науковий співробітник (ННЦ
«Інститут метрології» НАН України); Грищенко Т. Г., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізації
теплофізичних процесів (Інститут технічної теплофізики
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НАН України); Куц Ю. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри приладів та систем неруйнівного
контролю (Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (166/4)
Дадашов Ільгар Фірдосі огли, начальник кафедри
спеціальних дисциплін безпеки життєдіяльності Академії
МНС Азербайджанської Республіки: «Розвиток наукових
основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами» (21.06.02 –
пожежна безпека). Спецрада Д 64.707.01 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057)
707-34-69). Науковий консультант – Кірєєв О. О., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри спеціальної хімії та
хімічної технології (Національний університет цивільного
захисту України ДСНС України). Опоненти: Бєліков А. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія
будівництва й архітектури); Ковалишин В. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри пожежної тактики та
аварійно-рятувальних робіт (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Жартовський С. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу протипожежних
заходів НДЦ технічного регулювання (Український НДІ
цивільного захисту). (207/4)
Гайда Сергій Володимирович, доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини ДВНЗ «Національний
лісотехнічний університет України» МОН України: «Науково-технічні основи використання вживаної деревини в
деревообробці» (05.23.06 – технологія деревообробки,
виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада
Д 35.072.04 у ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» МОН України (79057, м. Львів, вул.
Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науковий
консультант – Кійко О. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри меблів та виробів з деревини (ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України» МОН
України). Опоненти: Атаманюк В. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Цапко Ю. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Грабар І. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри процесів, машин
і обладнання (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України). (325/4)
Яремчук Лариса Анатоліївна, доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» МОН України:
«Науково-технічні основи створення захисно-декора8

тивних покриттів деревини олійними лакофарбовими
матеріалами» (05.23.06 – технологія деревообробки,
виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада
Д 35.072.04 у ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науковий консультант – Максимів В. М., доктор тех. наук, професор,
проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» МОН України). Опоненти:
Пінчевська О. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технологій та дизайну виробів з деревини (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Атаманюк В. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України);
Білик С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН
України). (326/4)
Мачуга Олег Степанович, доцент кафедри лісових
машин ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет
України»: «Розвиток наукових засад енергетичного підходу в розв’язуванні проблем взаємодії машин із робочим середовищем» (05.05.04 – машини для земляних,
дорожніх і лісотехнічних робіт). Спецрада Д 35.072.03 у
ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»
МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,
103; тел. (032) 237-80-94). Науковий консультант –
Яхно О. М., доктор тех. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, професор кафедри гідроаеромеханіки та механотроніки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кириченко І. Г.,
доктор тех. наук, професор, декан механічного факультету (Харківський національний автомобільно-дорожній
університет); Рябенко О. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та
гідравлічних машин (Національний університет водного
господарства та природокористування); Гудз Г. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації
та ремонту автомобільної техніки (Національний університет «Львівська політехніка»). (329/4)
Дзюба Лідія Федорівна, доцент кафедри прикладної
математики і механіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Розвиток наукових
засад динаміки верстатів для розпилювання деревини»
(05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт). Спецрада Д 35.072.03 у Національному лісотехнічному університеті України МОН України (79057,
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 23780-94). Науковий консультант – Ребезнюк І. Т., доктор
тех. наук, професор, директор ННІ інженерної механіки,
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
(Національний лісотехнічний університет України). Опо-

ненти: Харченко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»);
Ярошевич М. П., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства (Луцький національний технічний університет); Ткачук М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теорії і систем автоматизованого проектування
механізмів і машин (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). (330/4)
Аксак Наталія Георгіївна, професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки: «Методи та
моделі розподіленої інтелектуальної обробки великих даних у спеціалізованих комп’ютерних системах»
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 64.052.01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий консультант – Корабльов М. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри електронних обчислювальних машин
(Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Дрозд О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних комп’ютерних
систем та мереж (Одеський національний політехнічний
університет МОН України); Мірошник М. А., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри спеціалізованих
комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України); Фурман І. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України).
(466/4)
Маджд Світлана Михайлівна, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету: «Розвиток наукових основ басейнового принципу управління
екологічною безпекою техногенно трансформованих
поверхневих водних об’єктів» (21.06.01 – екологічна
безпека). Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління
(03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант – Ісаєнко В. М., доктор біол. наук, професор, ректор (Національний авіаційний університет). Опоненти:
Шмандій В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри екологічної безпеки та організації природокористування (Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського); Петрук В. Г., доктор
тех. наук, професор, заслужений природоохоронець
України, директор Інституту екологічної безпеки та
моніторингу довкілля (Вінницький національний технічний університет МОН України); Павличенко А. В.,
доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри еко-

логії та технологій захисту навколишнього середовища
(Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка»). (499/4)
Шаманський Сергій Йосипович, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету: «Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення» (21.06.01 – екологічна
безпека). Спецрада Д 26.062.09 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-7934). Науковий консультант – Бойченко С. В., доктор тех.
наук, професор, декан факультету екологічної безпеки,
інженерії та технологій (Національний авіаційний університет). Опоненти: Адаменко Я. О., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри екології (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН України); Петрук В. Г., доктор тех. наук, професор,
заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля (Вінницький національний технічний університет МОН України); Дичко А. О., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інженерної екології (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (527/4)
Альохіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник відділу моделювання та ідентифікації теплових
процесів Інституту проблем машинобудування імені
А. М. Підгорного НАН України: «Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного
палива» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки).
Спецрада Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса,
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-83-02). Науковий
консультант – Мацевитий Ю. М., доктор тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів (Інститут
проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН
України). Опоненти: Борисенко В. І., доктор тех. наук, завідувач відділення атомної енергетики (Інститут проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України); Скалозубов В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
атомних електричних станцій (Одеський національний
політехнічний університет МОН України); Черноусенко О. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (533/4)
Степанов Олексій Вікторович, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів у
транспортному процесі з урахуванням закономірностей
впливу фактора людини» (05.22.01 – транспортні сис9

теми). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел.
(057) 700-38-63). Науковий консультант – Наглюк І. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри організації і безпеки дорожнього руху (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти:
Поліщук В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього
руху (Національний транспортний університет); Самсонкін В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
управління процесами перевезень (Державний університет інфраструктури та технологій); Алексієв В. О., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки
та інформаційних технологій (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця). (658/4)
Микитась Максим Вікторович, народний депутат
України: «Методологія системного геометричного моделювання адаптивних будівельних кластерів енергоефективності» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна
графіка). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
244-96-37). Науковий консультант – Плоский В. О., доктор
тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Пилипака С. Ф., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри нарисної геометрії,
комп’ютерної графіки та дизайну (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Вірченко Г. А., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної
графіки (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Шумаков І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва (Харківський національний університет будівництва
та архітектури МОН України). (692/4)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Ващенко Павло Анатолійович, старший науковий
співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства
і агропромислового виробництва НААН України: «Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей, селекційних індексів та ДНК-маркерів»
(06.02.01 – розведення та селекція тварин). Спецрада Д
38.806.02 у Миколаївському національному аграрному
університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Березовський М. Д., доктор с.-г. наук, професор,
член-кореспондент НААН України, головний науковий
співробітник лабораторії селекції (Інститут свинарства
і агропромислового виробництва НААН України). Опоненти: Пелих В. Г., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської
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продукції (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет»); Хохлов А. М., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних
технологій (Харківська державна зооветеринарна академія); Сусол Р. Л., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач
кафедри технології виробництва і переробки продукції
тваринництва (Одеський державний аграрний університет). (231/4)
Пліско Ірина Владленівна, завідувач лабораторії
геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О. Н. Соколовського»: «Простороводиференційована система управління якістю ґрунтів (на
прикладі ріллі України)» (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 консультант – Медведєв В. В., доктор біол. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики
ґрунтів (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О. Н. Соколовського»). Опоненти: Надточій П. П., доктор
с-г. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу рослинництва, первинного та елітного насіництва
(Інститут сільського господарства Полісся НААН України); Ткаченко М. А., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи
(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»); Ачасов А. Б., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри
геодезії, картографії та геоінформатики (Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). (235/4)
Кондратенко Сергій Іванович, провідний науковий
співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів
і біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва:
«Методологія оптимізації селекційно-насінницького
процесу овочевих видів рослин – представників родин
Пасльонові, Капустяні, Гарбузові та Айстрові» (06.01.05 –
селекція і насінництво). Спецрада Д 65.357.01 в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН України (62487, Харківська обл., сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1; тел.
(057) 748-91-91). Науковий консультант – Самовол О. П.,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції і насінництва овочевих і баштанних культур (Інститут овочівництва і баштанництва).
Опоненти: Лавриненко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, головний науковий співробітник відділу селекції (Інститут зрошуваного
землеробства НАН України); Тищенко В. М., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики (Полтавська державна аграрна академія
МОН України); Коломацька В. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, учений секретар, провідний
науковий співробітник лабораторії селекції та генетики
соняшнику (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН України). (512/4)

Кирилів Богдан Ярославович, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці
Інституту біології тварин: «Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність
гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті
біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 270-23-89). Науковий консультант – Гунчак А. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення
птиці (Інститут біології тварин НААН України). Опоненти:
Седіло Г. М., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
України, директор (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України); Данчук В. В., доктор
с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової та
навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Данченко О. О.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри харчових
технологій (Таврійський агротехнологічний університет
МОН України). (515/4)
Кулик Максим Іванович, доцент кафедри селекції,
насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України: «Агроекологічне обґрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum
virgatum L.) в умовах Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України (61060, м. Харків,
просп. Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, 392-2378, моб. (098) 949-45-24). Науковий консультант – Курило В. Л., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент
НААН України, професор кафедри сільськогосподарських машин (Вінницький національний аграрний університет МОН України). Опоненти: Лихочвор В. В., доктор
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України,
завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет МОН України);
Попов С. І., доктор с.-г. наук, професор, керівник відділу
рослинництва та сортовивчення (Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр’єва НААН України); Рожков А. О., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва
(Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва МОН України). (520/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Міщанин Василь Васильович, доцент кафедри
модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»: «Радянізація Закарпаття 1944 – 1950 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 61.051.04 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (0312) 61-33-21). Науковий
консультант – Офіцинський Р. А., доктор істор. наук,
професор. Опоненти: Баран В. К., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
України (Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки); Віднянський С. В., доктор істор.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України (Інститут історії України НАН
України); Стародубець Г. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
(23/4)
Левицький Віталій Орестович, доцент кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Розвиток легкої промисловості в українських губерніях Російської
імперії в другій половині XIX – на початку XX століття»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 58.053.04 у
Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027,
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352)
43-60-02). Науковий консультант – Москалюк М. М.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Гордуновський О. М., доктор істор. наук, доцент, професор
кафедри менеджменту та ІТ (Черкаський навчальнонауковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»); Орлик С. В., доктор істор. наук, доцент, професор
кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної
справи (Центральноукраїнський національний технічний університет); Циганенко Л. Ф., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри української і всесвітньої
історії та культури, проректор з науково-педагогічної
роботи (Ізмаїльський державний гуманітарний університет). (28/4)
Слюсаренко Андрій Віталійович, докторант штатний кафедри гуманітарних наук Інституту моральнопсихологічного забезпечення Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
«Творення та застосування сухопутного компонента Сил
спеціалізованих операцій (друга половина ХХ – початку ХХІ ст.)» (20.02.22 – військова історія). Спецрада Д
35.051.25 у Національній академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України (79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. (032)
258-44-94). Науковий консультант – Ткачук П. П., доктор
істор. наук, професор, начальник Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного).
Опоненти: Вронська Т. В., доктор істор. наук, старший
науковий співробітник, викладач кафедри психології
(Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка); Лисенко О. Є., доктор істор. наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни
(Інститут історії України НАН України); Фурман І. І., доктор істор. наук, доцент, начальник кафедри історії війн і
воєнного мистецтва (Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського). (203/4)
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Безаров Олександр Троянович, асистент кафедри
історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861 – 1917 роки») (07.00.02 – всесвітня історія).
Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича, факультет історії,
політології та міжнародних відносин (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Опоненти:
Тортіка М. В., доктор істор. наук, доцент кафедри історії,
музеєзнавства та пам’яткознавства (Харківська державна академія культури Міністерства культури України);
Корновенко С. В., доктор істор. наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького МОН України); Венгер Н. В., доктор істор.
наук, доцент кафедри всесвітньої історії (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара МОН
України). (402/4)
Гудзь Віктор Васильович, доцент кафедри історії,
археології та філософії Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: «Історіографія Голодомору 1932 – 1933 років в
Україні» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 17.051.01
у Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
228-75-00). Науковий консультант – Васильчук Г. М.,
доктор істор. наук, професор, проректор з наукової
роботи (Запорізький національний університет). Опоненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук, професор, членкореспондент НАН України, заступник директора (Інститут історії України НАН України); Капустян Г. Т., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри теорії, історії
держави та права (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського); Шаравара Т. О.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін (Полтавська державна
аграрна академія). (543/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бояринова Катерина Олександрівна, доцент кафедри
менеджменту Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на
засадах розвитку» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий
консультант – Гавриш О. А., доктор тех. наук, професор,
декан факультету менеджменту та маркетингу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
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Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (Одеський національний політехнічний університет);
Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій); Зінченко О. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та
інноваційного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). (21/4)
Іжевський Павло Григорович, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету МОН України:
«Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах
та бізнес-процесах підприємств АПК» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України
(32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13;
тел. (03849) 7-62-85). Науковий консультант – Стадник В. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри менеджменту, адміністрування та готельноресторанної справи (Хмельницький національний університет МОН України). Опоненти: Андрушків Б. М.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН України); Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, професор, заслужений працівник сільського господарства
України, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Стельмащук А. М., доктор
екон. наук, професор, головний науковий співробітник
НДЧ (Подільський державний аграрно-технічний університет МОН України). (48/4)
Вірченко Володимир Віталійович, доцент кафедри
економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі» (08.00.01 – економічна теорія та
історія економічної думки). Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант –
Гражевська Н. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гриценко А. А., доктор екон. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, заступник
директора і завідувач відділу економічної теорії (Інститут економіки та прогнозування НАН України); Соловйов В. П., доктор екон. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України); Бутнік-Сіверський О. Б., доктор екон.

наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та
фінансів (Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій). (208/4)
Раделицький Юрій Орестович, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Місцеві бюджети в контексті фінансової
децентралізації в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 26034-02). Науковий консультант – Ковалюк О. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кириленко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет);
Пасічник Ю. В., доктор екон. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та
податкової політики (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України); Тропіна В. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (219/4)
Шиманська Катерина Володимирівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Житомирського
державного технологічного університету: «Міжнародна
міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних
трансформацій» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03 у
Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант – Євдокимов В. В., доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський державний технологічний університет МОН
України). Опоненти: Мельник Т. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Сардак С. Е., доктор
екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри економіки,
підприємництва та управління підприємствами (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України); Столярчук Я. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародної економіки
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (234/4)
Легомінова Світлана Володимирівна, професор
кафедри економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій: «Управління конкурентними перевагами телекомунікаційних
підприємств: теорія і методологія» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул.

Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий консультант – Гусєва О. Ю., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій (Державний університет телекомунікацій
МОН України). Опоненти: Князєва О. А., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України); Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування
(ПВНЗ «Європейський університет» МОН України); Фролова Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі (Одеський національний
політехнічний університет МОН України). (261/4)
Завербний Андрій Степанович, доцент кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»: «Економічна
політика України у сфері енергетики в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-22-10). Науковий консультант – Крикавський Є. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Хаустова В. Є., доктор екон.
наук, доцент, завідувач сектору промислової політики
та інноваційного розвитку (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України); Савіна Н. Б., доктор екон.
наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України);
Дзьоба О. Г., доктор екон. наук, професор, директор
Інституту економіки та менеджменту (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН України). (342/4)
Шуляр Роман Віталійович, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного
університету «Львівська політехніка»: «Формування
та розвиток економіко-управлінського інструментарію
забезпечення бізнес-процесів» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10).
Науковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Батченко Л. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри готельно-ресторанного
бізнесу (Київський національний університет культури
і мистецтв Мінкультури України); Череп А. В., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Запорізький національний університет МОН України);
Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, професор, декан Інститу13

ту економіки та менеджменту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (354/4)
Куцмус Наталія Миколаївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції
Житомирського національного агроекологічного університету: «Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, ґендерний вимір» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 14.083.02 у Житомирському національному
агроекологічному університеті МОН України (10008,
м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412) 37-49-31).
Науковий консультант – Зінчук Т. О., доктор екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
європейської інтеграції (Житомирський національний
агроекологічний університет МОН України). Опоненти: Бородіна О. М., доктор екон. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу економіки та
політики аграрних перетворень (ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»); Михайлова Л. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет МОН України);
Черевко Г. В., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки
(Львівський національний аграрний університет). (418/4)
Гудзь Тетяна Павлівна, доцент кафедри фінансів та
банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Управління фінансовою
рівновагою підприємства» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті МОН України (65082,
м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58).
Науковий консультант – Ковальов А. І., доктор екон.
наук, професор, проректор з наукової роботи (Одеський національний економічний університет). Опоненти:
Рогов Г. К., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Терещенко О. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри корпоративних
фінансів і контролінгу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Хома І. Б., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів (Національний університет «Львівська
політехніка»). (424/4)
Грановська Вікторія Григорівна, доцент кафедри
економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» МОН України: «Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія,
методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському державному
аграрно-економічному університеті МОН України (49600,
14

м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-7036). Науковий консультант – Кирилов Ю. Є., доктор екон.
наук, доцент, ректор (ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет»). Опоненти: Скидан О. В., доктор
екон. наук, професор, ректор (Житомирський національний агроекологічний університет); Єрмаков О. Ю.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Величко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту і права (Дніпровський державний
аграрно-економічний університет). (427/4)
Муравський Володимир Васильович, докторант
кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності Тернопільського національного економічного
університету: «Методологія та організація обліку при
комп’ютерно-комунікаційній формі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)
47-50-59). Науковий консультант – Крупка Я. Д., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський
національний економічний університет). Опоненти: Кузнецова С. А., доктор екон. наук, професор, проректор з
навчально-методичної роботи (ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України); Лаговська О. А., доктор
екон. наук, професор, декан факультету обліку і фінансів (Житомирський державний технологічний університет МОН України); Осмятченко В. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
(Університет державної фіскальної служби України ДФС
України). (461/4)
Струк Наталія Семенівна, доцент кафедри обліку і
аудиту Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Облікова система ділового партнерства
підприємств: методологія та організація» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-5059). Науковий консультант – Крупка М. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового
обігу і кредиту (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний університет харчування та
торгівлі МОН України); Лоханова Н. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та
аудиту (Одеський національний економічний університет
МОН України); Назарова К. О., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (468/4)

Климчук Альона Олегівна, доцент кафедри економіки
Вінницького національного аграрного університету МОН
України: «Формування механізму оцінки, мотивації та
стимулювання персоналу в управлінні підприємством»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у
Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.
(0382) 72-64-35). Науковий консультант – Нижник В. М.,
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький національний університет
МОН України). Опоненти: Гавкалова Н. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН України); Кирич Н. Б., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері
(Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя МОН України); Тарасюк Г. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (481/4)
Чугаєв Олексій Анатолійович, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Економічна
сила країни у глобальному господарстві» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий консультант – Шнирков О. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сіденко В. Р.,
доктор екон. наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НАН України, науковий консультант
з економічних питань (ГО «Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова»); Задоя А. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
економічної теорії (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»); Столярчук Я. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). (487/4)
Поліщук Ірина Ігорівна, завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету: «Управління маркетинговим
потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
67.052.05 у Херсонському національному технічному уні-

верситеті МОН України (73008, м. Херсон, Бориславське
шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий консультант –
Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва
(Хмельницький національний університет МОН України).
Опоненти: Анісімова О. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних систем управління
(Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Дайновський Ю. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України);
Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Запорізький національний університет МОН України). (489/4)
Франів Ігор Андрійович, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»: «Розміщення підприємств в контексті реструктуризації економіки регіону»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка). Спецрада Д 52.051.06 у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського МОН
України (01135, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33; тел. (044)
529-05-16). Науковий консультант – Комарницький І. М.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут МОН України). Опоненти: Бойченко Е. Б.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (Таврійський
національний університет імені В. І. Вернадського МОН
України); Зибарева О. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Солоха Д. В., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки
(Донецький державний університет управління МОН
України, м. Маріуполь). (579/4)
Переверзєва Анна Василівна, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки
міжнародного туризму Запорізького національного університету: «Комплексний розвиток людських ресурсів
територіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка). Спецрада Д 52.051.06 у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського МОН України (01135, м. Київ, вул. Івана Кудрі,
33; тел. (044) 529-05-16). Науковий консультант – Волков В. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій та логістики (Запорізький національний університет МОН України). Опоненти:
Антонюк Д. А., доктор екон. наук, доцент, віце-президент
(Запорізька торгово-промислова палата); Ґудзь П. В.,
доктор екон. наук, професор, директор Економіко-гуманітарного інституту, професор кафедри менеджменту
(Запорізький національний технічний університет МОН
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України); Ладонько Л. С., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансів та обліку (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського МОН України). (581/4)
Нікитенко Дмитро Валерійович, доцент кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування: «Інституціоналізація
інвестиційної безпеки України» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д 47.104.03 у Національному університеті водного
господарства та природокористування МОН України
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-3098). Науковий консультант – Варналій З. С., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч освіти і науки України,
професор кафедри фінансів (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Предборський В. А., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансового права та фіскального адміністрування (Національна академія внутрішніх справ МВС
України); Ходжаян А. О., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
(Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Мойсеєнко І. П., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку
(Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС України). (583/4)
Свидрук Ірена Ігорівна, доцент кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки споживчих товариств України:
«Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та
постіндустріалізації» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у
Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України
(79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10; тел.
275-65-50). Опоненти: Кузьмін О. Є., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Кузнєцов Е. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та інновацій (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН
України); Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, професор,
заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» МОН України). (584/4)
Корчинський Іван Осипович, доцент кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України: «Організаційно-економічні
перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної
спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 30; тел. 275-65-50). Опо16

ненти: Баланюк І. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника МОН
України); Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник відділу підприємництва,
кооперації та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут
аграрної економіки» НААН України); Осташко Т. О., доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник з покладанням обов’язків завідувача відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»). (587/4)
Кальницька Марина Анатоліївна, доцент кафедри
міжнародної політики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України: «Стратегія та механізм
системної модернізації соціальної сфери економіки
України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної
спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього» НАН України); Макара О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів та
кредиту (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України); Фомішина В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності (Херсонський національний
технічний університет МОН України). (588/4)
Лазебник Юлія Олександрівна, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Методологічні засади
статистичного оцінювання якості зайнятості» (08.00.10 –
статистика). Спецрада Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Держстату України
(04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). Науковий консультант – Момотюк Л. Є., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи (Національна академія статистики, обліку та
аудиту Держстату України). Опоненти: Бараник З. П., доктор екон. наук, професор, заступник завідувача кафедри
статистики (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України);
Саріогло В. Г., доктор екон. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу моделювання соціальноекономічних процесів і структур (Інститут демографії та
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України);
Цаль-Цалко Ю. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування
і аудиту (Житомирський національний агроекологічний
університет МОН України). (591/4)
Мацук Зоряна Андріївна, доцент кафедри фінансів
Івано-Франківського національного технічного універ-

ситету нафти і газу: «Інституційно-інфраструктурне
забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-3635). Науковий консультант – Опарін В. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Лютий І. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України); Онишко С. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків
(Університет державної фіскальної служби України ДФС
України); Коваленко В. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри банківської справи (Одеський національний економічний університет МОН України). (593/4)
Остапчук Тетяна Петрівна, доцент кафедри обліку і
аудиту Житомирського державного технологічного університету: «Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському
державному технологічному університеті МОН України
(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412)
24-14-22). Науковий консультант – Євдокимов В. В. .,
доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський
державний технологічний університет МОН України).
Опоненти: Бруханський Р. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового
забезпечення агропромислового бізнесу (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Жук В. М., доктор екон. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України);
Осадча Т. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки, фінансів і підприємництва (Херсонський
державний університет МОН України). (598/4)
Гордополов Володимир Юрійович, доцент кафедри
фінансового аналізу та аудиту Київського національного
торговельно-економічного університету: «Обліковоаналітична система управління зовнішньоекономічною
діяльністю» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул.
Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант – Свірко С. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економічної безпеки, публічного
управління та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет МОН України). Опоненти:
Гуцаленко Л. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри обліку та оподаткування (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН

України); Корягін М. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри бухгалтерського обліку (Львівський
торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України); Крутова А. С., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН України). (601/4)
Антонюк Олена Ростиславівна, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: «Методологія та організація процесу виконання аудиторських
послуг» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул.
Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант – Чижевська Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомирський
державний технологічний університет МОН України).
Опоненти: Каменська Т. О., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри аудиту (Національна академія статистики, обліку і аудиту Держстату України), голова
Аудиторської палати України; Проскуріна Н. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування (Запорізький національний університет МОН
України); Редченко К. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування
(Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України). (602/4)
Сенчук Ігор Іванович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та права Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка: «Механізми управління організаційними змінами суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія,
практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Малік М. Й., доктор
екон. наук, професор, академік НААН України, головний
науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України); Лепейко Т. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Зайцев Ю. О., доктор екон.
наук, доцент, начальник Центрального управління ГУ
ДФС у Харківській області. (603/4)
Казарян Генріх Генріхович, доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»: «Інституційне регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю:
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теорія, методологія, практика» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 95; тел. (046) 266-51-03). Науковий
консультант – Гонта О. І., доктор екон. наук. професор,
директор ННІ економіки (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). Опоненти:
Галицький О. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри економічної теорії і економіки підприємства
(Одеський державний аграрний університет МОН України); Кощій О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Луцький національний технічний університет МОН України); Маркіна І. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Полтавська державна аграрна академія МОН України).
(621/4)
Оболенцева Лариса Володимирівна, завідувач кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова: «Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка). Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ
індустріальних проблем розвитку НАН України (61001,
м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 702-08-67).
Опоненти: Благун І. С., доктор екон. наук, професор,
декан економічного факультету (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»);
Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, директор Економіко-гуманітарного інституту (Запорізький національний технічний університет); Тульчинська С. О., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки і
підприємництва (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (661/4)
Солодовнік Олеся Олександрівна, професор кафедри фінансів та кредиту Харківського національного
університету будівництва та архітектури: «Фінансовоекономічна безпека публічно-приватного партнерства:
стратегія захисту інтересів сторін» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада
Д 64.089.01 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел.
(057) 707-31-43). Науковий консультант – Момот Т. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон.
наук, професор, в. о. завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України»); Блакита Г. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства
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(Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Гавловська Н. І., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький національний університет МОН України). (678/4)
Зеленський Костянтин Васильович, директор Гусятинського коледжу Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: «Теоретико-методологічні аспекти моделювання
конкурентоспроможності спеціалізованих економічних
систем» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.056.03 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий консультант – Куліков П. М., доктор екон. наук,
професор, ректор (Київський національний університет
технологій та дизайну МОН України). Опоненти: Оболенська Т. Є., доктор екон. наук, проректор з науковометодичної роботи (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Вагонова О. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної економіки та підприємництва (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» МОН України); Комеліна О. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та
логістики (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). (684/4)
Бутенко Віра Михайлівна, докторант Національного
університету біоресурсів і природокористування України: «Державне регулювання розвитку біоекономіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Талавиря М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Баланюк І. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Козловський С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Шубравська О. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу форм
і методів господарювання в агропродовольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»). (701/4)
Мельник Юрій Миколайович, доцент кафедри обліку
та аудиту Одеської національної академії харчових технологій МОН України: «Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: теорія і методологія»

(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул.
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Опоненти:
Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний
університет); Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Шапошников К. С.,
доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій). (704/4)
Джерелюк Юлія Олександрівна, доцент кафедри
менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету: «Системне забезпечення антикризової стійкості підприємств в конкурентному середовищі» (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 – Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Херсонський національний технічний університет МОН України). Опоненти:
Боковець В. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри менеджменту та адміністрування (Вінницький
торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН
України); Гарафонова О. І., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Тарасюк Г. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (705/4)
Черкас Наталія Ігорівна, провідний науковий співробітник НДІ економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Економічний вимір глобальної мережевізації та конкурентоспроможності» (08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий
консультант – Антонюк Л. Л., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Орєхова Т. В., доктор
екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);
Борщевський В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач

кафедри державного управління (ВНЗ «Український
католицький університет»); Стежко Н. В., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки
(Університет державної фіскальної служби України ДФС
України). (708/4)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Дроботенко Мар’яна Олександрівна, доцент кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди МОН України:
«Освітні практики філософії у сучасних соціокультурних
контекстах» (09.00.10 – філософія освіти). Спецрада Д
64.053.07 у Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий консультант – Радіонова Н. В., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри філософії (Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Карпець Л. А.,
доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов (Харківська державна академія
фізичної культури МОН України); Фінін Г. І., доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); Черепанова С. О.,
доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри
філософії та педагогіки (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького МОН України). (310/4)
Соколовський Олег Леонідович, доцент кафедри
філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Ґенеза христологічної доктрини у християнській теології» (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 – Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН
України. Опоненти: Гаврилюк Т. В., доктор філософ.
наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціальногуманітарних дисциплін (Національна академія статистики, обліку та аудиту); Филипович Л. О., доктор філософ.
наук, професор, завідувач відділу філософії та історії
релігії Відділення релігієзнавства (Інститут філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України); Панков Г. Д., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри культурології (Харківська державна академія культури). (613/4)
Говорун Сергій Миколайович, старший науковий
співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні засади православної еклезіології
у її історичному розвитку» (09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
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консультант – Бондаренко В. Д., доктор філософ. наук,
професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Філоненко О. С., доктор
філософ. наук, доцент, доцент кафедри теорії культури і
філософії науки (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна); Гаврилюк Т. В., доктор філософ.
наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціальногуманітарних дисциплін (Національна академія статистики, обліку та аудиту); Панков Г. Д., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри культурології (Харківська
державна академія культури). (615/4)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Просяник Оксана Петрівна, доцент кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Наукова концепція Ф. де Соссюра: досвід реінтерпретації» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада
Д 26.001.19 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Лучик А. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри загального та слов’янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
кафедри загального та прикладного мовознавства і
слов’янської філології (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Єрмоленко С. С.,
доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу загального та порівняльно-історичного
мовознавства (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
НАН України); Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (356/4)
Ткачук Олена Петрівна, провідний науковий співробітник Міжнародної школи україністики НАН України: «Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада:
критично-типологічні виміри» (10.01.04 – література
зарубіжних країн, 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада Д 26.001.39 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Радишевський Р. П., доктор філол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач кафедри полоністики (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Висоцька Н. О., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет); Степанова Г. А., доктор філол. наук, професор, проректор з
наукової діяльності (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»); Циховська Е. Д., доктор філол. наук, про20

фесор, завідувач кафедри журналістики, реклами та
зв’язків з громадськістю (Національний авіаційний університет). (490/4)
Пухонська Оксана Ярославівна, старший викладач
кафедри української мови і літератури Національного
університету «Острозька академія»: «Посттоталітарна
пам’ять та її трансформація в сучасній українській літературі» (10.01.01 – українська література). Спецрада
Д 73.053.03 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-95).
Науковий консультант – Мейзерська Т. С., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професори В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Філоненко С. О., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри української та зарубіжної літератури
і порівняльного літературознавства (Бердянський державний педагогічний університет); Кузьменко В. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії та
практики перекладу (Національна академія Служби безпеки України); Турган О. Д., доктор філол. наук, професор, професор кафедри культурології та українознавства
(Запорізький державний медичний університет). (655/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Денисенко Анатолій Петрович, народний депутат
України, Верховна Рада України: «Адміністративноправові засади організації громадського контролю у
сфері державного управління» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-9500). Науковий консультант – Подоляка А. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри конституційного права, історії та
теорії держави і права ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»). Опоненти: Шопіна І. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
адміністративно-правових дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх справ); Терещук О. Д.,
доктор юрид. наук, доцент, голова Київської облдержадміністрації; Хохуляк В. В., доктор юрид. наук,
доцент, суддя (Касаційний адміністративний суд у
складі Верховного Суду України). (1/4)
Соловйова Аліна Миколаївна, головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які
здійснюють примусове виконання рішень, Управління
контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють
примусове виконання рішень, департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України: «Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове дослідження» (12.00.08 – кримінальне право та

кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий консультант –
Стрельцов Є. Л., доктор юрид. наук, доктор теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права (Національний університет «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Музика А. А., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний
науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень
та проблем запобігання злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС України); Фріс П. Л., доктор
юрид. наук, професор, академік АН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
кримінального права Навчально-наукового юридичного
інституту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Нікітін Ю. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України). (18/4)
Хитра Олександра Леонтіївна, кандидат юрид. наук,
доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету
внутрішніх справ: «Адміністративно-правові засади реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99;
тел. 292-87-08). Науковий консультант – Комісаров О. Г.,
доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри військово-спеціальних дисциплін Київського факультету
(Національна академія Національної гвардії України).
Опоненти: Остапенко О. І., доктор юрид. наук, професор, декан бакалаврату, професор кафедри адміністративного та інформаційного права (Навчально-науковий
інститут); Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та господарського
права (Запорізький національний університет); Доненко В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
адміністративного та митного права (Університет митної
справи та фінансів). (26/4)
Драган Олена Василівна, заступник начальника
департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах Генеральної прокуратури України: «Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади участі прокурора у виконавчому
провадженні» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та
адвокатура). Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науковий консультант –
Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, заступник директора (ДО «Національний офіс інтелектуальної

власності»). Опоненти: Сухонос В. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри кримінально-правових
дисциплін та судочинства ННІ права (Сумський державний університет); Руденко М. В., доктор юрид. наук, професор. заслужений юрист України, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Косюта М. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури
(Національний університет «Одеська юридична академія»). (27/4)
Сарибаєва Ганна Миколаївна, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»: «Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я:
теоретико-правові засади систематизації нормативноправових актів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий консультант – Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист
України, декан юридичного факультету (Запорізький національний університет). Опоненти: Діхтієвський П. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Лученко Д. В., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Стеценко В. Ю., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (43/4)
Хрідочкін Андрій Вікторович, доцент кафедри
загальноправових дисциплін Дніпровського гуманітарного університету: «Публічне адміністрування в сфері
інтелектуальної власності» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий
консультант – Макушев П. В., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного факультету (Дніпровський
гуманітарний університет). Опоненти: Калюжний Р. А.,
доктор юрид. наук, професор, заступник директора
з наукової роботи Навчально-наукового юридичного
інституту (Національний авіаційний університет); Зозуля І. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Легеза Ю. О., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного, господарського та екологічного
права (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (44/4)
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Сибіга Олександр Миколайович, доцент кафедри
адміністративного, фінансового та банківського права
ННІ права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом: «Адміністративно-правове забезпечення та судовий захист права
особи на доступ до публічної інформації» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48).
Науковий консультант – Губерська Н. Л., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри фінансового права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова); Приймаченко Д. В., доктор юрид.
наук, професор, проректор з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів); Манжула А. А., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри галузевого
права та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (45/4)
Кононенко Валерій Петрович, докторант Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України:
«Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом
ООН: теорія і практика» (12.00.11 – міжнародне право).
Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-51-55). Науковий
консультант – Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник НДІ (Національний університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Буткевич О. В., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Анцупова Т. О., доктор юрид.
наук, професор, суддя (Касаційний адміністративний суд
України); Камінська Н. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри конституційного права та прав людини (Національна академія внутрішніх справ). (56/4)
Курман Тетяна Вікторівна, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого: «Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (12.00.06 –
земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел.
(057) 704-93-61). Науковий консультант – Шульга М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка
В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Уркевич В. Ю., доктор юрид.
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наук, професор, суддя Верховного Суду України; Духневич А. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (60/4)
Середа Олена Григорівна, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Державно-правовий механізм
захисту прав працівників в умовах інтеграції України до
Європейського Союзу» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант –
Прилипко С. М., доктор юрид. наук, професор, дійсний
член (академік) НАПрН України, професор кафедри
трудового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Андріїв В. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Могілевський Л. В., доктор юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ); Шумна Л. П.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії держави і права, конституційного права (Академія
державної пенітенціарної служби). (83/4)
Яковлєва Галина Олександрівна, доцент кафедри
трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Суб’єкти права соціального забезпечення» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант –
Ярошенко О. М., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Москаленко О. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільноправових дисциплін, господарського та трудового права (Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди); Могілевський Л. В., доктор юрид.
наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої
ради (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна
академія внутрішніх справ). (84/4)
Ніколаєнко Тетяна Богданівна, доцент кафедри
кримінального права та процесу Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького: «Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д
27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий консультант –
Глушков В. О., доктор юрид. наук, професор, академік

Європейської академії безпеки і конфліктології, заслужений юрист України, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки (Академія державної пенітенціарної
служби України). Опоненти: Грищук В. К., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу наукової роботи (Львівський державний
університет внутрішніх справ); Батиргареєва В. С., доктор
юрид. наук, старший науковий співробітник, в. о. директора (НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України); Ємельянов В. П., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). (111/4)
Зварич Роман Васильович, доцент кафедри теорії та
історії держави і права ПВНЗ «Університет Короля Данила»: «Трансформація регулятивної функції права: історико-правове та компаративне дослідження» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий
консультант – Луцький А. І., доктор юрид. наук, доцент,
ректор (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). Опоненти:
Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України, заступник директора з наукової роботи
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України); Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор,
перший проректор (Національна академія внутрішніх
справ); Кельман М. С., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права (Національний університет «Львівська політехніка»). (284/4)
Жуков Сергій Вікторович, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: «Адміністративно-правове забезпечення доброчесності суддів: проблеми теорії та практики» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49000,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00).
Науковий консультант – Подоляка А. М., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри конституційного
права, історії та теорії держави і права ННІ права імені князя Володимира Великого (ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»). Опоненти: Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і господарського права (Запорізький національний університет); Шопіна І. М., доктор
юрид. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри адміністративно-правових дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх справ); Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет). (287/4)
Ростовська Карина Валеріївна, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Адміністративно-пра-

вові основи державної антикорупційної політики в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант –
Мінка Т. П., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права (Університет
митної справи та фінансів). Опоненти: Кузьменко О. В.,
доктор юрид. наук, професор, заступник директора
Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Шатрава C. О., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративної діяльності поліції факультету
№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури (Національна академія
внутрішніх справ). (288/4)
Христова Ганна Олександрівна, доцент кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Доктрина позитивних
зобов’язань держави у сфері прав людини» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 64.086.02 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий консультант – Петришин О. В., доктор юрид. наук, професор, президент НАПрН України.
Опоненти: Колодій А. М., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
конституційного права та прав людини (Національна академія внутрішніх справ); Наливайко Л. Р., доктор юрид.
наук, професор, проректор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Серьогін В. О., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (447/4)
Євстігнєєв Андрій Сергійович, член Центральної
виборчої комісії: «Проблеми правового забезпечення
екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні» (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 консультант – Краснова М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри екологічного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Уркевич В. Ю., доктор юрид. наук, професор, суддя
Верховного Суду України; Кірін Р. С., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри аграрного, земельного та
екологічного права (Національний університет «Одеська
юридична академія»). (511/4)
Топчій Оксана Василівна, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національ23

ного університету імені Тараса Шевченка: «Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки
неповнолітніх в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород,
площа Народна, 3; тел. (031) 261-33-21). Науковий консультант – Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри адміністративного права і процесу факультету
№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін (Львівський державний
університет внутрішніх справ); Доненко В. В., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права (Університет митної справи та
фінансів); Чистоклетов Л. Г., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології (Національний
університет «Львівська політехніка»). (545/4)
Дніпров Олексій Сергійович, керівник Апарату Адміністрації Президента України: «Парадигма виконавчої
влади в Україні: адміністративно-правовий аспект»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
(032) 237-49-93). Науковий консультант – Бортник Н. П.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та
психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Білоус В. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри
фінансового права (Університет державної фіскальної
служби України); Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент,
керівник департаменту з питань запобігання політичній
корупції Національного агентства з питань запобігання корупції; Беззубов Д. О., доктор юрид. наук, доцент,
академік Міжнародної кадрової академії, професор
кафедри конституційного та адміністративного права
(Державний університет інфраструктури та технологій).
(574/4)
Пампура Максим Валерійович, начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області: «Правосвідомість в умовах
трансформаційних процесів в Україні (загальнотеоретичне дослідження)» (12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному
університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий консультант – Головко О. М., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Наливайко Л. Р., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
проректор (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Процюк І. В., доктор юрид. наук,
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професор, професор кафедри теорії держави і права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Россіхін В. В., доктор юрид. наук, професор,
проректор інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування (Харківський національний університет радіоелектроніки). (629/4)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Окольнича Тетяна Володимирівна, доцент кафедри
педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка: «Східнослов’янська педагогіка
в дослідженнях етнографів (XIX – перша чверть XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий
консультант – Радул О. С., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової
освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Федяєва В. Л., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова (Херсонський державний університет); Петренко О. Б., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання (Рівненський державний гуманітарний університет);
Кочубей Т. Д., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (65/4)
Мартинчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка: «Теорія
та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до
професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада
Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий
консультант – Шеремет М. К., доктор пед. наук, професор, перший заступник директора Інституту корекційної
педагогіки та психології (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Гладуш В. А., доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); Татьянчикова І. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
спеціальної педагогіки та інклюзії (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ);
Дегтяренко Т. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (186/4)
Шапаренко Христина Андріївна, декан факультету
дошкільної і спеціальної освіти та історії КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради: «Особистісне самовдосконалення майбутніх

педагогів дошкільної освіти» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира
Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий
консультант – Пономарьова Г. Ф., доктор пед. наук,
професор, ректор (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). Опоненти:
Помиткін Е. О., доктор психол. наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України); Цвєткова Г. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної
освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Алфімов В. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). (323/4)
Пайкуш Маріанна Андріївна, доцент кафедри біофізики Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького: «Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів» (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) 27-6045). Науковий консультант – Гуревич Р. С., доктор пед.
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
директор ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців
вищої кваліфікації (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти:
Цехмістер Я. В., доктор пед. наук, професор, перший
проректор з науково-педагогічної роботи, директор
Українського медичного ліцею (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця); Романишина Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);
Іваницький О. І., доктор пед. наук, професор кафедри
фізики та методики її викладання (Запорізький національний університет). (414/4)
Стинська Вікторія Володимирівна, доцент кафедри
педагогіки імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки
материнства й дитинства в Україні (XX – початок XXI ст.)»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 58.053.03
у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027,
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352)
43-60-02). Науковий консультант – Лисенко Н. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Квас О. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки
вищої школи (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Романовська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної

педагогіки (Хмельницький національний університет);
Штифурак В. Є., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри права (Вінницький торговельно-економічний
інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (501/4)
Слозанська Ганна Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: «Теорія і практика професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах» (13.00.05 – соціальна педагогіка).
Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий консультант –
Поліщук В. А., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Алєксєєнко Т. Ф.,
доктор пед. наук, професор, завідувач лабораторії соціальної педагогіки (Інститут проблем виховання НАПН
України); Козубовська І. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки
вищої школи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини). (502/4)
Повідайчик Оксана Степанівна, доцент кафедри
соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Теорія і практика професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-6002). Науковий консультант – Козубовська І. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). Опоненти: Архипова С. П.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького);
Логвиненко Т. О., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Поліщук В. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка). (503/4)
Краснопольський Володимир Едуардович, професор
кафедри юридичної лінгвістики та документознавства
Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк: «Іншомовна
підготовка студентів нефілологічних спеціальностей
на основі створення і використання WЕВ-технологій»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
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Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (93400,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064)
524-03-42). Науковий консультант – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України,
професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти:
Тарнопольський О. Б., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики
навчання іноземних мов (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Тадеєва М. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Національний
університет водного господарства та природокористування); Чурсін М. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). (521/4)
Кулик Олена Дмитрівна, кандидат пед. наук, доцент
кафедри української лінгвістики і методики навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Мовленнєвий розвиток учнів 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі вивчення словотвірної системи
української мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02).
Науковий консультант – Караман С. О., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри української мови (Інститут
філології Київського університету імені Бориса Грінченка). Опоненти: Бакум З. П., доктор пед. наук, професор
кафедри української мови (Криворізький державний
педагогічний університет); Кучеренко І. А., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини); Греб М. М., доктор пед. наук, завідувач кафедри української мови та славістики (Бердянський державний педагогічний університет). (607/4)
Бондаренко Валентин Володимирович, завідувач
кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ: «Теоретичні і методичні
основи професійної підготовки майбутніх працівників
патрульної поліції» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана
Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий консультант – Пліско В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Синьов В. М.,
доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України,
професор кафедри психокорекційної педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Манько В. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного
центру (Національна академія Служби безпеки України);
Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділення організації наукових
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досліджень НДВ (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (619/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Жмурик Дмитро Васильович, лікар-офтальмолог
офтальмологічного відділення № 3 Київської міської
клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії
ока»: «Експериментально-клінічне обґрунтування ефективності застосування нових методів хірургічного та
медикаментозного лікування ускладнених форм відшарування сітківки різної етіології» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб
і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»
(65058, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. (048)
729-84-62). Науковий консультант – Пасєчнікова Н. В.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, директор (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної
терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти:
Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри офтальмології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Бездітко П. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Могілевський С. Ю., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (8/4)
Коломаченко Віталій Іванович, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального
некомерційного підприємства «Обласна клінічна травматологічна лікарня» Харківської облради: «Система
періопераційного знеболювання при ендопротезуванні
кульшового суглоба (клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.609.04 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Опоненти:
Кучин Ю. Л., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії
післядипломної освіти (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Черній В. І.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії (ДНУ «Науково-практичний
центр профілактичної та клінічної медицини ДУС»);
Гриценко С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»). (85/4)
Калиниченко Тетяна Олексіївна, завідувач лабораторії кріоконсервування гемопоетичних клітин ДУ
«Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»:
«Оптимізація технології кріоконсервування клітинного контенту пуповинної крові та методологічні засади
функціонування донорських банків» (14.01.31 – гематологія та трансфузіологія). Спецрада Д 26.612.01 у ДУ
«Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12; тел. (044) 467-

06-14). Науковий консультант – Гольцев А. М., доктор
мед. наук, професор, академік НАН України, директор
(Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Видиборець С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гематології і трансфузіології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Глузман Д. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу онкогематології (Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України); Білоусов А. М., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри
анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та
гематології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (136/4)
Горбань Андрій Євгенович, заступник директора
ДУ «Республіканський науково-методичний кабінет»:
«Медико-соціальне обґрунтування оптимізацїї системи інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я
України» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д
64.600.06 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. (057) 707-73-80). Науковий консультант – Дзюба О. М., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» МОЗ України). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної медицини та громадського 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); Голованова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної медицини, організації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України). (172/4)
Литвин Катерина Юріївна, доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження
головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні
характеристики, діагностика та лікування» (14.01.13 –
інфекційні хвороби). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому
національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56;
тел. (0432) 57-03-60). Науковий консультант – Шостакович-Корецька Л. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти:
Рябоконь О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри інфекційних хвороб (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України); Чабан Т. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних
хвороб (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Коваль Т. І., доктор мед. наук, доцент,
доцент кафедри інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).
(174/4)
Єпанчінцева Ольга Анатоліївна, завідувач відділу
діагностики патології серця та магістральних судин ДУ

«Інститут серця МОЗ України»: «Зміни структурно-функціонального стану міокарда та якості життя у пацієнтів з
ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.613.10
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Наукові консультанти: Тодуров Б. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, головний науковий
співробітник відділу хірургічних та малоінвазивних методів лікування (ДУ «Інститут серця МОЗ України»). Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). Опоненти: Жарінова В. Ю., доктор мед. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»). Воронков Л. Г., доктор мед. наук, професор, керівник відділу серцевої недостатності (ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України); Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри кардіології та функціональної
діагностики (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (180/4)
Подпрятов Сергій Сергійович, лікар-хірург, лікархірург-проктолог Київського міського лікувального
навчально-впроваджувального центру електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій Київської міської клінічної лікарні № 1: «Створення міжкишкових анастомозів з використанням електрозварювання живих тканин (експериментально-клінічне дослідження)» (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 – Гетьман В. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Бойко В. В.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Ничитайло М. Ю.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, головний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу (ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України); Цема Є. В., доктор мед. наук,
доцент, професор кафедри хірургії № 4 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). (358/4)
Могильницька Лілія Анатоліївна, лікар-ендокринолог
Хмельницької обласної лікарні МОЗ України: «Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку,
клінічні прояви, підходи до діагностики та корекції»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 35.600.05
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у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий консультант – Маньковський Б. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри діабетології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Ганич Т. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України);
Кравчун П. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л. Т. Малої (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Соколова Л. К., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу діабетології (ДУ «Інститут
ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»). (457/4)
Меренкова Євгенія Олександрівна, старший науковий співробітник клініко-функціонального відділення ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Імуносупресивна
терапія хворих на саркоїдоз легень: показання, режими,
ефективність, переносимість та алгоритм застосування»
(14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий консультант – Гаврисюк В. К., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, завідувач клініко-функціонального відділення (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Басанець А. В., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу професійної патології (ДУ «Інститут медицини праці НАМН
України»); Конопкіна Л. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Яременко О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 3 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (463/4)
Дзигал Олександр Федорович, докторант кафедри
загальної хірургії ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»: «Обґрунтування хірургічних втручань при
цирозі печінки, ускладненому портальною і біліариою
гінертензіями (клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Дейкало І. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Фомін П. Д.,
доктор мед. наук, професор, академік НАН та НАМН
України, завідувач кафедри хірургії № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Русин В. І., доктор мед. наук, професор, професор
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кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України); Криворучко І. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
№ 2 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (554/4)
Колішецька Марта Андріївна, доцент кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Патофізіологічні
особливості перебігу експериментальної бронхіальної
астми та корекція їх порушень тіотриазоліном» (14.03.04 –
патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Регеда М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної фізіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри патологічної фізіології
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Гоженко А. І.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДП «Український
НДІ медицини транспорту МОЗ України»); Роговий Ю. Є.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ДВНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). (557/4)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Кручиненко Олег Вікторович, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії: «Паразитоценози
великої рогатої худоби центрального регіону України»
(16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Прус М. П., доктор вет. наук, професор, професор
кафедри паразитології та тропічної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Приходько Ю. О., доктор вет. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач
кафедри паразитології (Харківська державна зооветеринарна академія); Стибель В. В., доктор вет. наук, професор, ректор (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Харченко В. О., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу паразитології (Інститут
зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). (534/4)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Косів Роксолана Романівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник
відділу давнього мистецтва Національного музею у
Львові імені Андрея Шептицького Міністерства культури
України: «Риботицький осередок церковного мистецтва
1670 – 1760-х рр.: майстри, іконографія, художні особливості» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича,
38; тел. 276-14-75). Опоненти: Федорук О. К., доктор

мистецтвознавства, професор (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України); Кара-Васильєва Т. В.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу
образотворчого та декоративного мистецтва (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
Максима Рильсього НАН України); Приймич М. В., доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва (Закарпатська академія
мистецтв МОН України). (538/4)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ігнатович Олена Михайлівна, провідний науковий
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України: «Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників» (19.00.07 –
педагогічна та вікова 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 консультант – Рибалка В. В., доктор психол. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). Опоненти: Карамушка Л. М., доктор психол. наук, член-кореспондент
НАПН України, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових
зв’язків (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України); Власова О. І., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Помиткіна Л. В., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри авіаційної психології (Навчально-науковий гуманітарний інститут Національного авіаційного
університету МОН України). (37/4)
Сірко Роксолана Іванівна, заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки ННІ психології та
соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх психологів
оперативно-рятувальної служби» (19.00.09 – психологія
діяльності в особливих умовах). Спецрада Д 70.852.14 у
Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант – Потапчук Є. М., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри психології та педагогіки
(Хмельницький національний університет). Опоненти:
Приходько І. І., доктор психол. наук, професор, начальник
НДЦ службово-бойової діяльності (Національна академія
Національної гвардії України); Сафін О. Д., доктор доктор
психол. наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького); Тімченко О. В., доктор психол. наук, професор, головний науковий співробітник НДЛ екстремальної та кризової психології Науково-дослідного центру (Національний університет
цивільного захисту України). (193/4)
Потапчук Наталія Дмитрівна, старший науковий
співробітник НДВ Національної академії Державної при-

кордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Психологія чуток в умовах надзвичайної ситуації»
(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).
Спецрада Д 70.852.13 у Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел.
(0382) 65-05-93). Науковий консультант – Тімченко О. В.,
доктор психол. наук, професор, головний науковий
співробітник НДЛ екстремальної та кризової психології
Науково-дослідного центру (Національний університет
цивільного захисту України). Опоненти: Лазорко О. В.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
загальної і соціальної психології та соціології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Лефтеров В. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології (Національний
університет «Одеська юридична академія»); Приходько І. І., доктор психол. наук, професор, начальник НДЦ
службово-бойової діяльності (Національна академія Національної гвардії України). (194/4)
Павлюк Марія Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України: «Психологія розвитку самостійності майбутнього фахівця» (19.00.07 – педагогічна та вікова 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). Наукові консультанти: Балл Г. О.,
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України; Рудницька С. Ю., доктор психол. наук,
доцент, завідувач лабораторії когнітивної психології
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
Опоненти: Гошовський Я. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України); Савчин М. В., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка МОН України); Шамне А. В., доктор
психол. наук, доцент, професор кафедри психології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (311/4)
Ятчук Марія Сергіївна, доцент кафедри соціології та
психології факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ МВС України: «Теорія і
практика формування психологічної компетентності
працівників Державної кримінально-виконавчої служби
України» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада
Д 64.700.04 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27). Науковий консультант – Синьов В. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: Охріменко І. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри юридичної психології (Національна
академія внутрішніх справ МВС України); Тімченко О. В.,
доктор психол. наук, професор, головний науковий
співробітник НДЛ екстремальної та кризової психології
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(Національний університет цивільного захисту України
ДСНС України); Кокун О. М., доктор психол. наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
(320/4)
Садова Мирослава Анатоліївна, професор кафедри
загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Теорія і практика професійної
відповідальності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033,
м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). Науковий
консультант – Подшивалкіна В. І., доктор соціол. наук,
професор, завідувач кафедри соціальної та прикладної
психології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Клименко В. В.,
доктор психол. наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України); Яковенко С. І.,
доктор психол. наук, професор, перший проректор
(Київський інститут сучасної психології та психотерапії);
Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний університет «Острозька академія» МОН України). (553/4)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Симончук Олена Володимирівна, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України: «Соціальні класи в сучасних
суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу» (22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини). Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН
України (01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. (044)
255-72-77). Науковий консультант – Макеєв С. О., доктор соціол. наук, професор, завідувач відділу соціальних
структур (Інститут соціології НАН України). Опоненти:
Куценко О. Д., доктор соціол. наук, професор, завідувач
кафедри соціальних структур та соціальних відносин
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Коваліско Н. В., доктор соціол. наук, професор,
професор кафедри соціології (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Іванкова-Стецюк О. Б.,
доктор соціол. наук, доцент, в. о. завідувача відділу соціальної антропології (Інститут народознавства НАН України). (92/4)
Кухта Мирослава Павлівна, старший викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи ПАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Соціальний потенціал людей старшого віку в сучасному українському суспільстві» (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 –
Мартинюк І. О., доктор соціол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут
соціології НАН України). Опоненти: Хижняк Л. М., доктор
соціол. наук, професор, професор кафедри прикладної
соціології та соціальних комунікацій (Харківський націо30

нальний університет імені В. Н. Каразіна); Дікова-Фаворська О. М., доктор соціол. наук, професор, професор
кафедри педагогіки й андрагогіки (КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Житомирської облради); Безрукова О. А., доктор соціол.
наук, доцент, доцент кафедри галузевої соціології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(192/4)
Голіков Олександр Сергійович, доцент кафедри
соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального» (22.00.01 – теорія та історія
соціології). Спецрада Д 64.051.15 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-5405). Науковий консультант – Сокурянська Л. Г., доктор
соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Ручка А. О., доктор філософ. наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціології культури і масової комунікації (Інститут соціології НАН
України); Судаков В. І., доктор соціол. наук, професор,
завідувач кафедри теорії та історії соціології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Черниш Н. Й., доктор соціол. наук, професор, професор
кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). (318/4)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Гоцуляк Володимир Михайлович, доцент кафедри
філософії і політології Хмельницького національного
університету: «Теоретико-методологічне осмислення
суспільно-політичної думки ранньомодерпої України»
(23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада
Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Калакура О. Я., доктор політ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України); Климончук В. Й., доктор політ.
наук, професор, завідувач кафедри політології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Хома Н. М., доктор політ. наук, професор, доцент
кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський
національний університет імені Івана Франка). (484/4)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Герцик Андрій Мирославович, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського: «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового
апарату» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада
Д 35.829.01 у Львівському державному університеті
фізичної культури імені Івана Боберського МОН України
(79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-3201). Опоненти: Лазарєва О. Б., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної
терапії та ерготерапії (Національний університет фізич-

ного виховання і спорту України); Магльований А. В.,
доктор біол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького); Мисула І. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського). (394/4)
Марченко Оксана Юріївна, старший науковий співробітник НДІ Національного університету фізичного
виховання і спорту України: «Теоретико-методологічні
основи гендерного підходу до формування аксіологічної
значущості фізичної культури у школярів» (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) 287-5452). Науковий консультант – Круцевич Т. Ю., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності
(Придніпровська державна академія фізичної культури і
спорту); Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики
фізичного виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Томенко О. А., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури (Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (494/4)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Акімова Людмила Миколаївна, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного
університету водного господарства та природокористування МОН України: «Механізми державного управління
забезпеченням економічної безпеки в Україні: теоретикометодологічні засади» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.142.04 у ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант – Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений юрист України, проректор
з наукової роботи (ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»). Опоненти: Бугайцов С. Г., доктор наук з держ. управління, професор, головний науковий співробітник відділу радіоіндукованих онкологічних
захворювань Інституту клінічної радіології (ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»); Горник В. Г., доктор
наук з держ. управління, доцент, заслужений працівник
промисловості України, директор ННІ управління, економіки та природокористування (Таврійський національний
університет імені В. І. Вернадського МОН України); Ульянченко Ю. О., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту
(Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). (271/4)

Кланца Андрій Іванович, головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру: «Охорона
здоров’я як структурна складова національної безпеки
держави» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна,
17; тел. (044) 536-14-51). Науковий консультант – Войтович Р. В., доктор наук з держ. управління, професор,
ректор (Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості). Опоненти: Бугайцов С. Г., доктор наук з
держ. управління, професор, головний науковий співробітник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань Інституту клінічної радіології (ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України»); Терент’єва А. В., доктор наук
з держ. управління, професор, завідувач кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами (Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту); Ярош Н. П., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики (Національна академія державного управління при Президентові України). (345/4)
Новак Анатолій Миколайович, заступник директора
Національного антикорупційного бюро України: «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації національної антикорупційної політики» (25.00.01 – теорія
та історія державного управління). Спецрада Д 08.866.01
у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01). Науковий консультант – Петроє О. М., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики (Національна академія державного управління).
Опоненти: Лахижа М. І., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри публічного управління та
адміністрування (Інститут підготовки кадрів Державної
служби зайнятості України); Руденко О. М., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного
управління та менеджменту організацій (Чернігівський
національний технологічний університет); Крушельницька Т. А., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної
політики (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (384/4)
Карпа Марта Іванівна, старший викладач кафедри
регіонального управління та місцевого самоврядування
Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України: «Розвиток публічного управління в Україні на
засадах компетенційного підходу» (25.00.01 – теорія та
історія державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у
Міжрегіональній академії управління персоналом (03039,
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий
консультант – Сушинський О. І., доктор наук з держ. управління, професор, перший заступник директора, завідувач
кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування (Львівський інститут державного управління На31

ціональної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор
наук з держ. управління, завідувач кафедри публічного
адміністрування (Міжрегіональна академія управління
персоналом); Крюков О. І., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту (Національний університет цивільного захисту України); Кринична І. П., доктор
наук з держ. управління, професор кафедри управління
охороною здоров’я (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). (392/4)
Вовк Світлана Михайлівна, доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету:
«Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому державному університеті управління МОН України
(87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58; тел. (0629)
38-82-99). Науковий консультант – Лобас В. М., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
організації вищої освіти, управління охороною здоров’я
та гігієни (Донецький національний медичний університет). Опоненти: Надюк З. О., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України); Долот В. Д., доктор наук з держ.
управління, виконавчий директор (БО «Муніципальна
лікарняна каса міста Києва»); Мороз В. М., доктор наук
з держ. управління, доцент, начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту
Навчально-науково-виробничого центру (Національний
університет цивільного захисту України). (632/4)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Хлистун Олена Сергіївна, завідувач кафедри шоубізнесу Київського національного університету культури і мистецтв: «Мистецькі засоби гармонізації комунікативного середовища у просторі сучасної культури»
(26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д
26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601, м.
Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий
консультант – Петрова І. В., доктор культурології, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії
дозвілля (Київський національний університет культури
і мистецтв). Опоненти: Кривошея Т. О., доктор культурології, доцент, в. о. завідувача кафедри теорії та історії
культури (Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського); Сабадаш Ю. С., доктор культурології,
професор, завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності (Маріупольський державний університет); Яковлєв О. В., доктор культурології, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи (Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв). (698/4)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Тур Оксана Миколаївна, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького націо32

нального університету імені Михайла Остроградського:
«Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні» (27.00.02 – докумєнтознавство, архівознавство). 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 – Бездрабко В. В., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри документознавства
та інформаційно-аналітичної діяльності (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Левченко Л. Л., доктор істор. наук, доцент, директор (Державний архів Миколаївської області); Синєокий О. В., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, професор кафедри теорії комунікацій, реклами та зв’язків із
громадськістю (Запорізький національний університет);
Огар Е. І., доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, зв’язків із громадськістю
та реклами (Українська академія друкарства). (185/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Дуюнова Тетяна Василівна, доцент кафедри безпеки життєдіяльності і права Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка: «Управління розвитком систем економічної безпеки 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 сільського господарства імені
Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44;
тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Гавкалова Н. Л., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри державного
управління, публічного адміністрування та регіональної
економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Мармуль Л. О., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Маковоз О. С., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
економіки та фінансів (Харківський національний університет внутрішніх справ). (195/4)
Бурлай Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник сектору інституційної економіки відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: «Регулювання соціально-економічної
конвергенції у процесі європейської інтеграції України»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул.
Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант – Геєць В. М., доктор екон. наук, професор, академік НАН України, директор (ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»). Опоненти: Новікова О. Ф.,
доктор екон. наук, професор, заступник директора з
наукової роботи (Інститут економіки промисловості НАН
України); Панченко Є. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Тарасевич В. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки,

політичної економії та управління (Національна металургійна академія України). (717/4)
Іванченкова Лариса Володимирівна, доцент кафедри
обліку і аудиту Одеської національної академії харчових
технологій: «Моніторинг і контроль фінансово-економічних результатів діяльності харчових підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національнії академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048)
725-32-84). Науковий консультант – Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник Центрального управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області. Опоненти: Єфімова Г. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної
політики та безпеки (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки та фінансів (Херсонський державний аграрний університет МОН України); Павлова О. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та природокористування (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). (725/4)
Моісєєва Наталія Іванівна, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціальногуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка: «Інноваційність туристичної сфери регіону в
умовах сталого розвитку: стратегічний вимір» (08.00.05 –
розвиток продуктивних сил та регіональна економіка).
Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії
харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул.
Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та
менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України). Опоненти: Меліх О. О., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації (Одеська національна академія харчових технологій
МОН України); Дмитришин Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України); Ужва А. М., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). (728/4)
Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, доцент
кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну: «Формування корпоративної культури промислових підприємств: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській
національній академії харчових технологій МОН України
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-3284). Науковий консультант – Білоусова С. В., доктор

екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»).
Опоненти: Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН
України); Кустріч Л. О., доктор екон. наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту (Уманський національний університет садівництва МОН України); Стегней М. І., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки,
управління та інженерії (Мукачівський державний університет МОН України). (730/4)
Халілов Арсен Енверович, в. о. доцента кафедри
фінансів, обліку і оподаткування ПВНЗ «Міжнародний
університет бізнесу і права»: «Формування корпоративної культури промислових підприємств: теорія, методологія, практика» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил та регіональна економіка). Спецрада Д 41.088.05
в Одеській національній академії харчових технологій
МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел.
(048) 725-32-84). Науковий консультант – Білоусова С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (ПВНЗ «Міжнародний університет
бізнесу і права»). Опоненти: Гуріна О. В., доктор екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій
та ЗЕД (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського МОН України); Лайко О. І., доктор
екон. наук, професор, заступник директора (Інститут
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України); Стегней М. І., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки, управління та інженерії (Мукачівський державний університет МОН України).
(731/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Мазаракі Наталія Анатоліївна, кандидат юрид. наук,
доцент, докторант Інституту законодавства Верховної
Ради України: «Теоретико-правові засади запровадження медіації в України» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради
України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел.
(044) 235-96-01, факс 235-96-05). Науковий консультант – Копиленко О. Л., академік НАН України, заслужений юрист України, директор (Інститут законодавства
Верховної Ради України). Опоненти: Оніщенко Н. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, перший проректор (Національна академія внутрішніх справ); Міхайліна Т. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права
(Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (709/4)
Дубинський Олег Юрійович, проректор з науковопедагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Державний контроль за
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додержанням законодавства на транспорті» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел.
490-95-00). Науковий консультант – Ісаков М. Г., доктор
юрид. наук, професор кафедри спеціальних дисциплін та
професійної підготовки (Донецький юридичний інститут
МВС України). Опоненти: Журавльов Д. В., доктор юрид.
наук, професор, перший заступник директора (Інститут
права та післядипломної освіти Міністерства юстиції
України); Бандурка О. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного, фінансового та
банківського права ННІ права імені князя Володимира
Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук,
доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури
(Національна академія внутрішніх справ України). (711/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Піонтковський Валентин Костянтинович, завідувач
обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології КП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської
облради: «Патогенез, діагностика та хірургічне лікування
гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у
хворих похилого та старечого віку» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
80; тел. (057) 725-14-10). Науковий консультант – Радченко В. О., доктор мед. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН
України»). Опоненти: Климовицький В. Г., доктор мед.
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наук, професор, директор НДІ травматології та ортопедії (Донецький національний медичний університет МОЗ
України); Бур’янов О. А., доктор мед.наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Гайко О. Г., доктор мед. наук, завідувач відділу
функціональної діагностики (ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України»). (732/4)
Скіданов Артем Геннадійович, докторант ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора
М. І. Ситенка НАМН України»: «Клініко-експериментальне обґрунтування впливу змін паравертебральних
м’язів на результати хірургічного лікування пацієнтів із
дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта» (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) 725-1410). Науковий консультант – Радченко В. О., доктор мед.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»). Опоненти: Голка Г. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
травматології та ортопедії (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Поворознюк В. В.,
доктор мед. наук, професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»); Шимон В. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України). (733/2)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Тихий Антон Володимирович, молодший науковий
співробітник відділу теорії ядерного синтезу Інституту
ядерних досліджень НАН України: «Хвильові процеси
та транспорт надтеплових іонів у квазіізодинамічних
стелараторах» (01.04.08 – фізика плазми). 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). Науковий
керівник – Колесниченко Я. І., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач відділу теорії ядерного синтезу
(Інститут ядерних досліджень НАН України). Опоненти:
Гришанов М. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики (Український державний університет залізничного транспорту
МОН України); Моісеєнко В. Є., кандидат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу стелараторів (Інститут фізики плазми ННЦ «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України). (25/4)
Васько Артем Анатолійович, молодший науковий
співробітник відділу фізичної електроніки Інституту
фізики НАН України: «Трибологічні властивості наноструктурованих об’єктів на атомно-гладких поверхнях»
(01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 26.159.01
в Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, просп.
Науки, 46; тел. 525-12-20). Науковий керівник – Марченко О. А., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу фізичної електроніки
(Інститут фізики НАН України). Опоненти: Борщагівський Є. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії опто-електронних
молекулярно-напівпровідникових систем (Інститут
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України); Горячко А. М., кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри фізичної електроніки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (39/4)
Бендак Андрій Васильович, молодший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Одержання, структура та фізичні властивості тонких плівок на основі аргіродитів Cu6PS5X (X = I, Br),
Cu6PSe5I та Cu7GeS5I» (01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 61.051.01 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122)
3-33-41). Науковий керівник – Студеняк І. П., доктор
фіз.-мат. наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

Опоненти: Юхимчук В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів (Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України);
Гомоннай О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН
України). (69/4)
Барабашов Андрій Павлович, молодший науковий
співробітник відділу спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН
України: «Електронно-стимульовані процеси в твердому азоті» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д
64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків,
просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Савченко О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу спектроскопії
молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
(Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Сорокін О. В.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України); Ламонова К. В.,
доктор фіз.-мат. наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії динамічних властивостей складних систем (Донецький фізико-технічний інститут імені
О. О. Галкіна НАН України, м. Київ). (70/4)
Фабунмі Сунмаде Кунле, тимчасово не працює:
«Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування»
(01.05.03 – математичне та програмне забезпечення
обчислювальних машин і систем). Спецрада Д 26.001.09
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Буй Д. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор. Опоненти: Песчаненко В. С., доктор фіз.-мат. наук, доцент,
професор кафедри інформатики, програмної інженерії
та економічної кібернетики (Херсонський державний
університет); Жежерун О. П., кандидат фіз.-мат. наук,
доцент факультету інформатики (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (71/4)
Шишацька Олена Володимирівна, асистент кафедри теорії та технології програмування Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка:
«Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки» (01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада Д
26.001.09 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Буй Д. Б., доктор фіз.-мат. наук,
професор. Опоненти: Песчаненко В. С., доктор фіз.мат. наук, доцент, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
(Херсонський державний університет); Лисенко І. М.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та аналізу даних (ННІ точних наук і
економіки Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя). (72/4)
Бовгира Ростислав Вікторович, провідний математик відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України:
«Структура й електронні властивості наноструктур на
основі оксиду цинку» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57;
тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Попович Д. І.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу фізико-математичного моделювання
низьковимірних систем (Інститут прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Білинський І. В., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, доцент кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Галій П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (74/4)
Кондрик Олександр Іванович, молодший науковий
співробітник відділу чистих металів, металофізики і
технологій нових матеріалів Інституту фізики твердого
тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України: «Вплив радіаційних і фонових дефектів на властивості GaAs, CdTe,
CdZnTe i детекторів іонізуючих випромінювань на їх
основі» (01.04.21 – радіаційна фізика і ядерна безпека). Спецрада Д 64.845.01 у ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул.
Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). Науковий керівник – Ковтун Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
начальник лабораторії напівпровідникових матеріалів
(Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України). Опоненти: Клепіков В. Ф., доктор фіз.мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
директор (Інститут електрофізики і радіаційних тех36

нологій НАН України); Лазурик В. Т., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри моделювання систем і технологій, декан факультету комп’ютерних наук
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (142/4)
Гвоздь Тарас Валентинович, молодший науковий
співробітник відділу теорії м’якої речовини Інституту
фізики конденсованих систем НАН України: «Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних
колоїдних і полімерних систем в об’ємі та у пористому середовищі» (01.04.24 – фізика колоїдних систем).
Спецрада Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих
систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького,
1; тел. (032) 276-19-78). Науковий керівник – Калюжний Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу теорії м’якої речовини
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України).
Опоненти: Лебовка М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка
НАН України); Пергаменщик В. М., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики (Інститут
фізики НАН України). (149/4)
Мисюра Ілля Миколайович, молодший науковий
співробітник кафедри прикладної фізики та фізики
плазми Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна МОН України: «Вплив іонізуючого опромінення на спектри електронних збуджень у бурштині,
кварцовому склі та наношарах Cu/Cu2О» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті
електрофізики і радіаційних технологій НАН України
(61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел.
(057) 700-41-11). Науковий керівник – Кононенко С. І.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, старший науковий
співробітник кафедри прикладної фізики та фізики
плазми (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Малихін С. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
фізики металів та напівпровідників (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Самойлов О. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент
кафедри фізики (Український державний університет
залізничного транспорту). (241/4)
Черняк Олександр Миколайович, провідний інженер Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України: «Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі» (01.04.02 –
теоретична фізика). Спецрада Д 26.191.01 в Інституті
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044)
521-34-23). Науковий керівник – Засенко В. І., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу синергетики

(Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова
НАН України). Опоненти: Герасимов О. І., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної та
теоретичної фізики (Одеський державний екологічний
університет); Анісімов І. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан радіофізичного факультету (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка).
(246/4)
Вдовенко Тетяна Іванівна, асистент кафедри диференціальних рівнянь Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Сингулярно несиметрично збурені
самоспряжені оператори» (01.01.01 – математичний
аналіз). Спецрада К 26.002.31 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Дудкін М. Є., доктор фіз.-мат. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри диференціальних
рівнянь (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Нижник Л. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу функціонального аналізу (Інститут математики НАН
України); Золотарьов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії
функцій математичного відділення (Фізико-технічний
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН
України). (291/4)

електромагнітних явищ у неоднорідному середовищі»
(01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д 64.052.03 у Харківському національному університеті радіоелектроніки
МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел.
702-10-16). Науковий керівник – Нерух О. Г., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої
математики (Харківський національний університет
радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Буц В. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, керівник лабораторії (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України); Лазоренко О. В., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, завідувач кафедри загальної фізики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). (301/4)
Cкуратовський Руслан Вячеславович, викладач
кафедри обчислювальної математики та комп’ютерного
моделювання Міжрегіональної академії управління персоналом: «Ідеали бімодальних особливостей плоских
кривих» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). Спецрада
Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01024,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044) 234-51-50).
Науковий керівник – Дрозд Ю. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу алгебри і топології (Інститут математики НАН
України). Опоненти: Глазунов М. М., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри електроніки (Національний авіаційний університет);
Шапочка І. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри алгебри (Ужгородський національний університет). (638/4)

Возний Андрій Андрійович, молодший науковий
співробітник кафедри електроніки і комп’ютерної
техніки Сумського державного університету: «Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок
SnxSy та гетероперехідні структури на їх основі»
(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). Науковий
керівник – Косяк В. В., кандидат фіз.-мат. наук, докторант кафедри електроніки, загальної та прикладної
фізики (Сумський державний університет). Опоненти: Чегель В. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптоелектронних функціональних перетворювачів (Інститут фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України); Зайцев Р. В., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики
(Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). (295/4)

Шкирта Ігор Миколайович, старший викладач кафедри машинобудування, природничих дисциплін та
інформаційних технологій Мукачівського державного
університету МОН України: «Дослідження дисперсійних залежностей фононного спектру складних кубічних кристалів в концепції надпросторової симетрії»
(01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків).
Спецрада Д 61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий
керівник – Небола І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної фізики (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Мельничук С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерних систем та мереж (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Гомоннай О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН
України). (639/4)

Жила Ольга Володимирівна, асистентка кафедри вищої математики Харківського національного
університету радіоелектроніки МОН України: «Метод
інтегральних рівнянь у моделюванні асиметричних

Штейфан Алексина Ярославівна, провідний фахівець аспірантури ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України: «Опис стабільності кристалічної структури складних кристалів та модельні роз37

рахунки дисперсії їх фононних спектрів» (01.04.10 –
фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д
61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (0312) 61-33-21). Науковий керівник –
Небола І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри прикладної фізики (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Маслюк В. Т., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фотоядерних процесів (Інститут електронної фізики НАН
України); Рубіш В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки (Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України). (640/4)
Потапенко Олексій Юрійович, аналітик систем ПП
«ІСТА ГРУП»: «Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах» (01.01.01 – математичний аналіз).
Спецрада К 26.002.31 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий
керівник – Богданський Ю. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри математичних методів
системного аналізу (Інститут прикладного системного
аналізу Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Качановський М. О., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу функціонального аналізу
(Інститут математики НАН України); Шевченко Г. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (641/4)
Литвиненко Дмитро Михайлович, молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України: «Статистична теорія систем
заряджених частинок над поверхнею діелектриків»
(01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 64.845.02
у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН
України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057)
335-35-30). Науковий керівник – Слюсаренко Ю. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, начальник відділу статистичної фізики та квантової теорії поля (Інститут теоретичної фізики імені
О. І. Ахієзера (ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України). Опоненти: Ямпольський В. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу теоретичної фізики
(Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Яновський В. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач відділу теорії конденсованого стану речовини (Інститут монокристалів НАН
України). (664/4)
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Левченко Андрій Володимирович, аспірант кафедри
мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв
Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: «Теоретичні аспекти реалізації
високолокальних НВЧ технологій діагностики та модифікацій різноманітних об’єктів» (01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем). Спецрада Д 64.052.04 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14;
тел. 702-10-16). Науковий керівник – Гордієнко Ю. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв
(Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Фісун А. І., доктор фіз.мат. наук, професор, провідний науковий співробітник
(Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Должиков В. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН
України). (689/4)
Русінчук Наталя Миколаївна, асистент кафедри
нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Ближньопольова взаємодія
між наночастинками та наноструктурованими поверхнями» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д
26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, просп.
Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник –
Лозовський В. З., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ високих технологій
Інституту високих технологій (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Снопок Б. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
лабораторії фізико-технічних основ оптоелектроніки
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Лапчук А. С., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичних носіїв інформації (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України). (696/4)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Карпенко Юрій Вікторович, асистент кафедри хімії
Запорізького національного університету МОН України:
«Синтез і властивості нових 10-((1,3,4-оксадіазол-2-іл)метил)акридин-9(10Н)-онів» (02.00.10 – біоорганічна
хімія). Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної
хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України (02094,
м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Науковий керівник – Омельянчик Л. О., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри хімії, декан біологічного
факультету (Запорізький національний університет).
Опоненти: Броварець В. С., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних
гетероциклічних основ, заступник директора з наукової

роботи (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України); Александрова К. В., доктор
хім. наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії
(Запорізький державний медичний університет). (5/4)
Качаєва Марина Володимирівна, інженер відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України: «Синтез та властивості нових
біоактивних похідних 1,3-оксазолу» (02.00.10 – біоорганічна хімія). Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України
(02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-5388). Науковий керівник – Броварець В. С., доктор хім.
наук, професор, завідувач відділу хімії біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ, заступник директора з наукової роботи (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). Опоненти:
Короткіх М. І., доктор хім. наук, професор, завідувач
лабораторії хімії стабільних карбенів (Інститут органічної хімії НАН України); Дубей І. Я., доктор хім. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу синтетичних біорегуляторів (Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України). (153/4)
Даниляк Марія-Олена Михайлівна, молодший
науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної
хімії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Вплив складу та морфології поверхні на
фізико-хімічні властивості аморфних сплавів систем
Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy)» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032)
260-03-91). Науковий керівник – Бойчишин Л. М., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри фізичної та
колоїдної хімії (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Роїк О. С., доктор хім.
наук, доцент, доцент кафедри фізичної хімії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка);
Киця А. Р., кандидат хім. наук, завідувач відділу хімії
окислювальних процесів відділення фізико-хімії горючих копалин (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України). (167/4)
Земляна Наталя Ігорівна, молодший науковий співробітник відділу медичної хімії ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН
України»: «Конденсовані гетероцикли – продукти взаємодії аліфатичних єнонів з 3-аміно-1,2,4-триазолом та
5-амінопіразолом» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків,
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий
керівник – Ліпсон В. В., доктор хім. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу органічної та
біоорганічної хімії (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів»

НАН України»). Опоненти: Журавель І. О., доктор хім.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії,
судово-медичної токсикології та фармації (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Циганков О. В., доктор хім. наук, доцент, завідувач
кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України).
(205/4)
Звягін Євген Миколайович, в. о. молодшого наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної
хімії ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»:
«Синтез полінітрогеновмісних гетероциклічних комплексонів з використанням методів клік-хімії» (02.00.03 –
органічна хімія). Спецрада Д 64.051.14 у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
707-53-35). Науковий керівник – Чебанов В. А., доктор
хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
перший заступник генерального директора з наукової
роботи (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»). Опоненти: Походило Н. Т., доктор хім. наук, старший дослідник, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Шандура М. П.,
кандидат хім. наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кольору та будови органічних
сполук (Інститут органічної хімії НАН України). (206/4)
Суботін Владислав Володимирович, в. о. молодшого наукового співробітника відділу хімії комплексних
сполук Інституту загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України: «Синтез, будова та властивості координаційних халькогенгалогенідних сполук
ренію(ІV,V)» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д
26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, просп.
Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керівник – Волков С. В. , доктор хім. наук, професор, академік НАН України. Опоненти: Лампека Я. Д., доктор хім.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України); Неділько С. А.,
доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (227/4)
Боброва Ліна Сергіївна, молодший науковий співробітник НДІ гальванохімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України:
«Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять
хром(ІІІ) хлорид і холін хлорид» (02.00.05 – електрохімія). Спецрада Д 08.078.01 у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-0674). Науковий керівник – Проценко В. С., доктор хім.
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наук, професор (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України). Опоненти: Ведь М. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри загальної та неорганічної хімії (Національний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України); Полонський В. А., кандидат хім. наук, доцент,
доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України). (389/4)
Сліпець Аліна Анатоліївна, інженер І категорії кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Синтез та фізикохімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів
рідкісноземельних елементів» (02.00.01 – неорганічна
хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Неділько С. А., доктор
хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної
хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Колотілов С. В.,
доктор хім. наук, завідувач відділу пористих речовин і
матеріалів (Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України); Солопан С. О., кандидат хім. наук,
старший науковий співробітник (Інститут загальної та
неорганічної хімії НАН України). (474/4)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сирота Ярослав Юрійович, молодший науковий
співробітник відділу паразитології Інституту зоології
імені І. І. Шмальгаузена НАН України: «Угруповання
гельмінтів водно-болотних птахів Українського Полісся» (03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія). Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник –
Харченко В. О., доктор біол. наук, завідувач відділу
паразитології (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена
НАН України). Опоненти: Житова О. П., доктор біол.
наук, доцент, завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності (Житомирський національний агроекологічний університет); Овчаренко М. О., габілітований доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
професор (Інститут біології та охорони середовища
Поморської Академії, Республіка Польща). (105/4)
Улюра Євгенія Миколаївна, молодший науковий
співробітник відділу зоології Національного науковоприродничого музею НАН України: «Фауна наземних
хребетних відвалів гірничо-видобувної промисловості
Донбасу» (03.00.08 – зоологія). Спецрада Д 26.153.01
в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
(01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044)
235-61-74). Науковий керівник – Межжерін С. В., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу еволюційно-генетичних основ систематики (Інститут зоології
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імені І. І. Шмальгаузена НАН України). Опоненти: Харченко Л. П., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри зоології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Гаврилюк М. Н.,
кандидат біол. наук, доцент, директор ННІ природничих
наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (106/4)
Шамелашвілі Карина Леонідівна, викладач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Регуляція оксидативного стресу крові щурівпухлиноносіїв за введення протипухлинної системи
Реній – Платина» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К
64.051.17 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків,
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-40). Науковий
керівник – Штеменко Н. І., доктор біол. наук, професор кафедри хімії (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Перський Є. Є., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри біохімії (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Жолобак Н. М., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник (Інститут мікробіології і вірусології імені
Д. К. Заболотного НАН України). (129/4)
Федюк Ольга Миронівна, провідний інженер відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки
імені М. Г. Холодного НАН України: «Структурнофункціональні особливості хлоропластів і мітохондрій
листків Galanthus nivalis L. за низьких температур»
(03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія).
Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул.
Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий
керівник – Білявська Н. О., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу мембранології та фітохімії (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти:
Кравець О. А., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»);
Колупаєв Ю. Є., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН України). (156/4)
Симчич Тетяна Василівна, молодший науковий
співробітник лабораторії онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
Р. Є. Кавецького НАН України: «Протипухлинні та
імунобіологічні властивості ксеногенних ембіональних протеїнів (експериментальне дослідження)»
(14.01.07 – онкологія – біологічні науки). Спецрада

Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН
України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; тел.
259-01-83). Науковий керівник – Діденко Г. В., кандидат біол. наук, завідувач лабораторії онкоімунології
та конструювання протипухлинних вакцин (Інститут
експериментальної патології, онкології і радіобіології
імені Р. Є. Кавецького НАН України). Опоненти: Гарманчук Л. В., доктор біол. наук, професор кафедри
фундаментальної медицини (ННЦ «Інститут біології
та медицини» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка); Чешук В. Є., доктор мед. наук,
професор кафедри онкології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця). (169/4)

пухлинних клітин in vitro та in vivo» (03.00.04 – біохімія).
Спецрада Д 26.240.01 в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича,
9; тел. (044) 234-59-74). Науковий керівник – Дробот Л. Б., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини (Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Риндич А. В.,
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу функціональної геноміки
(Інститут молекулярної біології та генетики НАН України); Гарманчук Л. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біомедицини
(ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (230/4)

Подругіна Анна Борисівна, в. о. молодшого наукового співробітника відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології Інституту гідробіології НАН України:
«Толерантність та потенційні можливості Gammaridae
до дії абіотичних та біотичних чинників при культивуванні в регульованих системах» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН
України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12;
тел. (044) 419-39-81). Науковий керівник – Крот Ю. Г.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник, в. о. завідувача відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології
(Інститут гідробіології НАН України). Опоненти: Шевцова Л. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Сон М. О., кандидат біол. наук,
старший науковий співробітник відділу якості водного
середовища (ДУ «Інститут морської біології НАН України»). (199/4)

Гурмач Євгенія Володимирівна, тимчасово не
працює: «Метаболічна поляризація клітин мікроглії
щурів в умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3» (03.00.09 – імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Сківка Л. М., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології
та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Любич Л. Д., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії культивування тканин (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»); Горбач О. І., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник НДЛ
експериментальної онкології (Національний інститут
раку МОЗ України). (258/4)

Морозовська Ірина Олексіївна, провідний інженер
відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України: «Структура
угруповань консортивного типу в бентосі та перифітоні водойми-охолоджувача АЕС» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда,
12; тел. (044) 419-39-81). Науковий керівник – Протасов О. О., доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології (Інститут гідробіології НАН України).
Опоненти: Лукашов Д. В., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри екології та зоології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Уваєва О. І., доктор біол. наук, доцент кафедри екології, природокористування і біології людини (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). (200/4)

Мерцало Мирослава Вікторівна, інженер кафедри
ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів
лісу Національного лісотехнічного університету України: «Лишайникові бори (Cladonio-Pinetum Juraszek
1927) Західного Полісся України: поширення, сучасний
стан та проблеми збереження» (06.03.03 – лісознавство
і лісівництво – біологічні науки). Спецрада Д 35.072.02
у Національному лісотехнічному університеті України
МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,
103; тел. (032) 237-80-94). Науковий керівник – Сорока М. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів
лісу (Національний лісотехнічний університет України).
Опоненти: Черневий Ю. І., доктор біол. наук, директор
(Прикарпатський лісогосподарський коледж); Кульбанська І. М., кандидат біол. наук, старший викладач кафедри лісівництва (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). (328/4)

Горак Ірина Романівна, молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини Інституту
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії

Нечитайло Лариса Якимівна, асистент кафедри
біологічної та медичної хімії імені Г. О. Бабенка ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»: «Вплив сполук кадмію та нітратів на
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мікро- та макроелементний склад організму експериментальних тварин» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К
58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)
52-72-69). Науковий керівник – Ерстенюк Г. М., доктор
біол. наук, професор, перший проректор, професор
кафедри біологічної та медичної хімії імені Г. О. Бабенка (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України»). Опоненти: Антоняк Г. Л.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України); Мисула І. Р., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри медичної реабілітації
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (332/4)
Бєлікова Олена Іванівна, завідувач лабораторного
відділення клініко-діагностичної лабораторії Миколаївської обласної клінічної лікарні МОЗ України: «Біохімічні механізми розвитку інсулінорезистентності в
умовах гіпомелатонінемії та вуглеводно-ліпідної дієти»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий
керівник – Черно В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії й
оперативної хірургії та патоморфології (Чорноморський
національний університет імені Петра Могили МОН
України). Опоненти: Лихацький П. Г., доктор біол. наук,
доцент, доцент кафедри медичної біохімії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Фоменко І. С., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри біологічної
хімії (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). (333/4)
Барвінська Оксана Юріївна, біолог лабораторії
медичної генетики Спеціалізованого медико-генетичного центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України: «Оптимізація селективного скринінгу спадкових порушень метаболізму амінокислот та ацилкарнітинів у дітей» (03.00.15 – генетика – біологічні науки). Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ
радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 53; тел. 483-72-40). Науковий керівник – Горовенко Н. Г., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
медичної та лабораторної генетики (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
Опоненти: Вагін Ю. В., доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України);
Кучменко О. Б., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри біології (Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя). (366/4)
42

Ткач Ірина Романівна, молодший науковий співробітник відділення діагностики спадкової патології ДУ
«Інститут спадкової патології НАМН України»: «Особливості хромосомного статусу при ранніх репродуктивних втратах у людини» (03.00.15 – генетика – біологічні науки). Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул.
Мельникова, 53; тел. 483-72-40). Науковий керівник –
Гулеюк Н. Л., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділення діагностики спадкової патології (ДУ «Інститут
спадкової патології НАМН України»). Опоненти: Ніколенко М. І., доктор мед. наук, заступник директора
(Комунальна лікувально-профілактична установа
«Східно-Український спеціалізований центр медичної
генетики та пренатальної діагностики МОЗ України»);
Тавокіна Л. В., кандидат біол. наук, завідувач молекулярно-цитогенетичної лабораторії (Медичний центр
ТОВ «Ісіда-IVF»). (369/4)
Пузік Ніна Григорівна, асистент кафедри медичної
біології Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Дослідження поліморфізму
генів регуляції процесів росту на модельному об’єкті
Bos taurus L.» (03.00.15 – генетика – біологічні науки).
Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Мельникова,
53; тел. 483-72-40). Науковий керівник – Федота О. М.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Дуган О. М., доктор біол. наук, професор, декан факультету біотехнології і біотехніки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Костенко О. І., кандидат с.-г.
наук, старший науковий співробітник, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії (Апарат президії
НААН України). (370/4)
Раковець Оксана Юріївна, викладач анатомії та
фізіології Луцького педагогічного коледжу: «Електрофізіологічні характеристики активності кори головного
мозку людини, пов’язані з особливостями соціальної
поведінки» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин).
Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38).
Науковий керівник – Коцан І. Я., доктор біол. наук, професор кафедри фізіології людини і тварин (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Зима І. Г., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Берченко О. Г., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії нейрофізіології, імунології
та біохімії (Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України). (373/4)

Чусова Ольга Олександрівна, провідний інженер
відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені
М. Г. Холодного НАН України: «Рослинність та біотопи
басейну р. Красна» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д
26.211.01 в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 2;
тел. 234-40-41). Науковий керівник – Дідух Я. П., доктор біол. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геоботаніки та екології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти:
Мойсієнко І. І., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки (Херсонський державний університет); Коломійчук В. П., кандидат біол. наук, доцент,
заступник директора Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини»
(Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (386/4)
Савчук Олена Іванівна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця
НАН України: «Участь протеасомного протеолізу в
ішемічному ушкодженні мозку» (03.00.13 – фізіологія
людини та тварин). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті
фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (01024,
м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 25624-46). Науковий керівник – Скибо Г. Г., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу цитології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Гарбузова В. Ю., доктор біол. наук, професор, завідувач
лабораторії молекулярно-генетичних досліджень
(Сумський державний університет); Півень О. О., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу генетики людини
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). (393/4)
Яковійчук Олександр Володимирович, асистент
кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького МОН України: «Окисновідновні процеси та жирнокислотний склад у м’язових
тканинах гусей в онтогенезі та за дії вікасолу»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул.
В. Стуса, 38; тел. (032) 270-23-89). Науковий керівник – Данченко О. О., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри органічної і біологічної хімії (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України). Опоненти:
Вовк С. О., доктор біол. наук, професор, завідувач
лабораторії дрібного тваринництва (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НАН України);
Кравець В. С., доктор біол. наук, професор, завідувач
відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України). (528/4)

Журжа Юлія Віталіївна, молодший науковий співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної
біології рослин Національного дендрологічного парку
«Софіївка» НАН України: «Рід Rhamnus L. у Правобережному Лісостепу України: біолого-екологічні особливості, інтродукція, використання» (03.00.05 – ботаніка).
Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному
саду імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ,
вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий
керівник – Колдар Л. А., кандидат біол. наук, старший
науковий співробітник відділу генетики, селекції та
репродуктивної біології рослин (Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України). Опоненти:
Горєлов О. М., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу дендрології (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка); Бойко Н. С., кандидат біол. наук, директор (Національний дендрологічний парк «Олександрія»
НАН України). (656/4)
Бондарчук Олександр Петровпч, провідний інженер відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України: «Види
роду Astragalus L. в Правобережному Лісостепу України: інтродукція, біолого-морфологічні особливості»
(03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044)
285-41-05). Науковий керівник – Рахметов Д. Б., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач відділу культурної флори (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка
НАН України). Опоненти: Соломаха В. А., доктор біол.
наук, професор кафедри біології та екології рослин
(Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Новосад В. В., кандидат
біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу ботаніки (Національний науково-природничий
музей НАН України). (657/4)
Гончаровська Інна Валеріївна, провідний інженер
відділу акліматизації Національного ботанічного саду
імені М. М. Гришка НАН України: «Представники роду
Malus Mill. в Правобережному Лісостепу України: біоморфологічні та декоративні особливості, використання» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044)
285-41-05). Науковий керівник – Клименко С. В., доктор
біол. наук, професор, завідувач відділу акліматизації
плодових рослин (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка НАН України). Опоненти: Дубина Д. В.,
доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геоботаніки та екології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України); Кирієнко С. В.,
кандидат біол. наук, доцент кафедри екології та охорони природи (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (690/4)
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ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Іщенко Лілія Володимирівна, старший викладач
кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Геохімічні особливості ореольних вод
бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій у породах Західно-Донецького грабену» (04.00.02 – геохімія). Спецрада К 35.152.01 в Інституті геології і геохімії
горючих копалин НАН України (79060, м. Львів, вул.
Наукова, 3-а; тел. (032) 264-97-99, 263-25-41). Науковий керівник – Суярко В. Г., доктор геол.-мін. наук,
професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Загнітко В. М., доктор
геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри геології
корисних копалин (ННІ «Інститут геології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка);
Колтун Ю. В., доктор геол. наук, провідний науковий
співробітник відділу седиментології провінцій горючих
копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин
НАН України). (131/4)
Кохан Оксана Михайлівна, провідний інженер відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту
геології і геохімії горючих копалин НАН України: «Геолого-палеоокеанографічні умови осадонагромадження
середньо-верхньомайкопських газоносних відкладів
західної частини Причорноморського мегапрогину»
(04.00.17 – геологія нафти і газу). Спецрада К 35.152.01
в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а; тел. (032) 26497-99, 263-25-41). Науковий керівник – Григорчук К. Г.,
доктор геол. наук, старший науковий співробітник, в. о.
завідувача відділу седиментології провінцій горючих
копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин
НАН України). Опоненти: Куровець С. С., доктор геол.
наук, доцент, завідувач кафедри геології та розвідки
нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний університет нафти і газу); Чебан О. В., кандидат геол. наук, головний геолог (Львівське ІТВ ТОВ
«Карпатигаз»). (132/4)
Кононенко Аліна Володимирівна, старший викладач кафедри гідрогеології факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Особливості зміни
хімічного складу підземних вод мергельно-крейдяного
водоносного горизонту східної частини ДніпровськоДонецького артезіанського басейну в процесі їх експлуатації» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада
Д 26.192.01 у ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (03680, м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 34-а; тел. (044) 502-12-29). Науковий
керівник – Удалов І. В., доктор геол. наук, завідувач
кафедри гідрогеології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Огняник М. С.,
доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу
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охорони підземних вод (Інститут геологічних наук НАН
України); Яковлєв Є. О., доктор тех. наук, головний науковий співробітник (Інститут телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України). (178/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Шевчик-Шекера Анна Володимирівна, молодший
науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Дослідження та розробка терагерцової системи бачення на
базі багатоелементного приймача випромінювання»
(05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво
електронної техніки). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044)
525-40-20). Науковий керівник – Сизов Ф. Ф., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН
України. Опоненти: Боровицький В. М., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри оптичних та оптико-електронних приладів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Радкевич О. І., кандидат тех.
наук., директор (ДП «НДІ мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів»). (6/4)
Іванчук Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування:
«Математичне моделювання фільтраційних процесів
в ґрунтових середовищах з урахуванням впливу елементів інженерних споруд» (01.05.02 – математичне
моделювання та обчислювальні методи). Спецрада
Д 47.104.09 у Національному університеті водного
господарства та природокористування МОН України
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-3209). Науковий керівник – Мартинюк П. М., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики (Національний університет водного господарства
та природокористування). Опоненти: Чернуха О. Ю.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу математичного моделювання нерівноважних процесів (Центр
математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача
НАН України); Богаєнко В. О., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник лабораторії методів математичного моделювання процесів екології та енергетики № 141 (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України). (32/4)
Боярчук Олег Віталійович, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Львівського
національного аграрного університету МОН України:
«Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів
із мінливим середовищем (на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення)» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у
Львівському державному університеті безпеки життє-

діяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий керівник –
Тригуба А. М., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій (Львівський
національний аграрний університет МОН України). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри управління проектами (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН
України); Кобилкін Д. С., кандидат тех. наук, доцент
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних
робіт (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). (33/4)
Самойленко Катерина Миколаївна, науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України:
«Інтенсифікація тепломасообміну при купажуванні та
сушінні антиоксидантної сировини» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН
України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова),
2-а; тел. (044) 456-62-82). Науковий керівник – Снєжкін Ю. Ф., доктор тех. наук, професор, академік НАН
України, директор (Інститут технічної теплофізики НАН
України). Опоненти: Василенко С. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових
технологій МОН України); Шеліманова О. В., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри теплоенергетики
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (94/4)
Паляниця Юрій Богданович, асистент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:
«Математична модель фонокардіосигналу для удосконалення кардіодіагностичних систем» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН
України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел.
(0352) 51-97-01). Науковий керівник – Драґан Я. П.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
програмного забезпечення (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Власюк А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри економіко-математичного моделювання та
інформаційних технологій (Національний університет
«Острозька академія» МОН України); Овсяк В. К., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій (Українська академія
друкарства МОН України). (95/4)
Никитюк Вячеслав Вячеславович, асистент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:
«Математична модель електричного зонд-сигналу для

визначення динаміки стану реставраційного стоматологічного процесу» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 58.052.01 у
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 51-97-01). Науковий
керівник – Драган Я. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Щербак Л. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук
(ПВНЗ «Київський міжнародний університет» МОН
України); Сверстюк А. С., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри медичної інформатики (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (96/4)
Громов Володимир Ігорович, асистент кафедри
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного
транспорту: «Збільшення ресурсу тягових зубчастих
передач рухомого складу за рахунок удосконалення
методів проектування та ремонту» (05.22.07 – рухомий
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 64.820.04
в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-88). Науковий керівник – Бабаєв М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки (Український державний університет
залізничного транспорту). Опоненти: Хворост М. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харківський
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Трихліб О. Д., кандидат тех. наук,
начальник відділу з нормування ПЕР структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» (Регіональної філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»). (97/4)
Чехунов Денис Миколайович, начальник управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України: «Формування автоматизованої технології управління сортувальними станціями в умовах
перевезень небезпечних вантажів» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 64.820.04 в Українському державному університеті залізничного транспорту
МОН України (61050, м. Харків, площа Фейєрбаха, 7;
тел. (057) 730-10-88). Науковий керівник – Бутько Т. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти:
Мацюк В. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами
перевезень (Державний університет інфраструктури
та технологій); Нестеренко Г. І., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри управління експлуатаційною
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роботою (Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна). (98/4)
Шовкун Вадим Олександрович, асистент кафедри
вагонів Українського державного університету залізничного транспорту: «Удосконалення методів оцінки
довговічності буксових вузлів вантажних вагонів»
(05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів).
Спецрада Д 64.820.04 в Українському державному
університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, площа Фейєрбаха, 7; тел. (057)
730-10-35). Науковий керівник – Мартинов І. Е., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вагонів
(Український державний університет залізничного
транспорту). Опоненти: Кельріх М. Б., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри вагонів та вагонного
господарства (Державний університет інфраструктури та технологій); Донченко А. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник (ДП «Український НДІ вагонобудування»). (99/4)
Бейник Тетяна Геннадіївна, в. о. молодшого наукового співробітника Інституту монокристалів НАН України: «SЕRS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології» (05.02.01 –
матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті
монокристалів НАН України (61072, м. Харків, просп.
Науки, 60; тел. (057) 341-04-34). Науковий керівник –
Матвєєвська Н. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут монокристалів НАН України). Опоненти: Кудін О. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри фізикоматематичних дисциплін (Національний університет
цивільного захисту України); Бармін О. Є., кандидат
тех. наук, доцент кафедри матеріалознавства (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (100/4)
Неймак Віталій Станіславович, старший викладач
кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету: «Удосконалення механізмів петлетвірних органів основов’язальних машин» (05.05.10 – машини легкої промисловості). Спецрада Д 26.102.02 у Київському
національному університеті технологій та дизайну МОН
України (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка,
2; тел. (044) 256-21-86). Науковий керівник – Поліщук О. С., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем (Хмельницький національний університет).
Опоненти: Защепкіна Н. М., доктор тех. наук, професор,
в. о. завідувача кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Головня О. В., кандидат тех.
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наук, доцент, доцент кафедри дизайну костюма (Львівська національна академія мистецтв). (109/4)
Січевська Оксана Іванівна, старший викладач кафедри медіатехнологій та видавничо-графічних систем
Української академії друкарства: «Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань» (05.13.06 –
інформаційні технології). Спецрада Д 35.101.01 в
Українській академії друкарства МОН України (79020,
м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40).
Науковий керівник – Сеньківський В. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук
та інформаційних технологій (Українська академія друкарства МОН України). Опоненти: Сікора Л. С., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Пасєка М. С.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інженерії
програмного забезпечення (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України). (119/4)
Бульба Сергій Сергійович, асистент кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»: «Моделі і методи оброблення транзакцій
композитних застосунків у розподілених комп’ютерних
системах» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-66-56). Науковий керівник – Кучук Г. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Можаєв О. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інформаційних технологій (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Коваленко А. А., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет радіоелектроніки).
(124/4)
Ліпчанська Оксана Валентинівна, старший викладач кафедри обчислювальної техніки та програмування
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Методи обробки та передачі
даних для підсистеми інформаційного забезпечення
машиніста локомотива» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Семенов С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»). Опоненти: Кривуля Г. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки);
Лужецький В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри захисту інформації (Вінницький національний
технічний університет). (125/4)
Гутий Андрій Володимирович, асистент кафедри
транспортних технологій Національного університету
«Львівська політехніка»: «Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони
труб» (05.02.09 – динаміка і міцність машин). Спецрада
Д 35.052.06 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник –
Харченко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Сокіл Б. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інженерної механіки (озброєння та техніки
інженерних військ) (Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного); Ярошевіч
Єжи, доктор тех. наук, професор кафедри управління виробництвом (Білостоцька політехніка, Польща).
(126/4)
Кучеренко Олександр Євгенович, адміністратор систем ПП «Компанія Дромадер»: «Нелінійна оптимізація
топології стрижневих систем при дії детермінованих і
випадкових навантажень» (05.23.17 – будівельна механіка). Спецрада Д 08.085.02 у ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а;
тел. (0562) 46-44-51). Науковий консультант – Єгоров Є. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» МОН України). Опоненти: Дзюба А. П.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної і комп’ютерної механіки (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України);
Зеленцов Д. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних систем (ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет» МОН
України). (128/4)
Давидов Сергій Леонідович, провідний інженер
відділу проблем руйнування гірничих порід Інституту
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України: «Обґрунтування параметрів процесу перетворення вуглецевмісного гетерогенного середовища в газ
під впливом енергії плазми» (05.15.09 – геотехнічна
і гірнича механіка). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел.
(0562) 46-01-51). Науковий керівник – Булат А. Ф.,

доктор тех. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Інкін О. В.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри гідрогеології і інженерної геології (Національний технічний
університет «Дніпровська політехніка» МОН України);
Скиба М. І., кандидат тех. наук, доцент кафедри технології неорганічних середовищ і екології (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
МОН України). (130/4)
Ломакін Андрій Олександрович, асистент кафедри
практичної психології Української інженерно-педагогічної академії: «Уточнення методики розрахунку визначення зусиль у елементах каната при навивці його на
барабан» (05.05.05 – піднімально-транспортні машини).
Спецрада К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник – Фідровська Н. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри машинобудування та транспорту
(Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Суглобов В. В., доктор тех. наук, професор, декан
факультету машинобудування та зварювання, науковий керівник кафедри підйомно-транспортних машин і
деталей машин (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»); Нестеренко В. В., кандидат тех.
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри енергетичного
машинобудування (Первомайська філія Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова). (139/4)
Осипова Тетяна Миколаївна, асистент кафедри
машинобудування та транспорту Української інженерно-педагогічної академії: «Обґрунтування ефективності застосування демпфуючих пристроїв у барабанних
піднімальних установках при перехідних процесах»
(05.05.05 – піднімально-транспорті машини). Спецрада К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній
академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник –
Нестеров А. П., доктор тех. наук, професор кафедри
машинобудування та транспорту (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Колосов Д. Л.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»);
Козар Л. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних
машин (Український державний університет залізничного транспорту). (140/4)
Писарцов Олександр Сергійович, старший науковий
співробітник ТОВ «ХАРТРОН-АРКОС ЛТД»: «Підвищення довговічності кранових канатів за рахунок обґрунтування раціональних параметрів канатних блоків»
(05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спец47

рада К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній
академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник – Фідровська Н. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри машинобудування та транспорту
(Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Ромасевич Ю. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри конструювання машин і обладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Козар Л. М., кандидат тех. наук, доцент
кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин (Український державний університет
залізничного транспорту). (141/4)
Згуровець Олександр Васильович, молодший науковий співробітник відділу прогнозування розвитку
атомної та відновлювальної енергетики Інституту
загальної енергетики НАН України: «Розвиток моделей
та засобів забезпечення стабільного функціонування
вітрових і сонячних електростанцій в енергосистемах»
(05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). Спецрада К 26.223.01 в Інституті загальної енергетики НАН
України (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172; тел.
(044) 294-67-01). Науковий керівник – Кулик М. М.,
доктор тех. наук, професор, академік НАН України,
директор (Інститут загальної енергетики НАН України). Опоненти: Зварич В. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки та діагностики
електротехнічного обладнання (Інститут електродинаміки НАН України); Шульженко С. В., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, начальник відділу аналізу розвитку споживання департаменту розвитку системи передачі (ДП «Національна енергетична
компанія «Укренерго» Міністерства фінансів України).
(154/4)
Мінаєв Микола Олександрович, інженер І категорії
лабораторії кафедри фізичного виховання Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Отримання
композиційних наноструктурних вакуумно-дугових
покриттів структури Ті – ТіN/ТіОN та їх властивості»
(05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків,
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий
керівник – Сисоєв Ю. О., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних
систем (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). Опоненти: Добротворський С. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний університет «Харків48

ський політехнічний інститут» МОН України); Столбовий В. О., кандидат тех. наук, начальник лабораторії
розробки та дослідження інтенсивних іонно-плазмових технологій (ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України). (160/4)
Палазюк Євген Сергійович, начальник енергомеханічного відділення ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей»: «Метод призначення режимів термоімпульсного оброблення деталей ГТД із жароміцних сплавів за кваліметричним показником кромки»
(05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків,
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий
керівник – Планковський С. І., доктор тех. наук, професор, декан факультету літакобудування (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти:
Коритченко К. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри загальної електротехніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Павленко Д. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології авіаційних двигунів (Запорізький національний технічний
університет). (161/4)
Воронько Ірина Олексіївна, старший викладач
кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Розробка технології пневмоімпульсного дорнування отворів авіаційних конструкцій із титанових сплавів з використанням робототехнічних комплексів»
(05.07.02 – проектування, виробництво та випробування
літальних апаратів). Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України
(61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-1056). Науковий керівник – Воробйов Ю. А., кандидат тех.
наук, доцент, професор кафедри автомобілів і транспортної інфраструктури (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»). Опоненти: Драгобецький В. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування (Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського); Савченко М. Ф., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця). (162/4)
Васильковська Інна Олегівна, асистент кафедри
оптичних та оптико-електронних приладів Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Удо-

сконалення методів проектування дифракційних лінз»
(05.11.07 – оптичні прилади та системи). Спецрада Д
26.002.18 у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Колобродов В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри оптичних та оптико-електронних приладів
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Опоненти: Павлов С. В., доктор тех. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний університет); Сенаторов В. М., кандидат
тех. наук, доцент, старший науковий співробітник (Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних
сил України). (233/4)

тез, структура та властивості плівок ZnSe, одержаних
методом конденсації з рідкої фази» (01.04.07 – фізика
твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002,
м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057)
700-41-11). Науковий керівник – Старіков В. В., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри фізики металів та
напівпровідників (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України).
Опоненти: Кудін О. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України); Удовицький В. Г., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ
наноструктур (Науковий фізико-технологічний центр
МОН та НАН України). (238/4)

Науменко Юрій Олександрович, тимчасово не
працює: «Системний аналіз дифузійних процесів
розповсюдження інформації та його застосування»
(01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних
рішень). Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Івохін Є. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яценко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу дистанційних методів та перспективних
приладів (Інститут космічних досліджень НАН та НКА
України); Сверстюк А. С., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри медичної інформатики (Тернопільський державний медичний університету імені І. Я. Горбачевського МОН України). (236/4)

Корсун Валерія Євгеніївна, викладач-стажист кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та
геліоенергетики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України:
«Приладові наноструктури для оптоелектроніки і термоелектрики, виготовлені методами осадження з рідкої
фази» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д
64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська,
28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник –
Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). Опоненти: Пилипенко М. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, начальник лабораторії
фізики цирконію та технології чистих металів відділу
чистих металів, металофізики і технології нових матеріалів (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України); Донець С. Є., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник відділу фізики взаємодії пучків
електронів та фотонів з речовиною (Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України). (239/4)

Апанасенко Дмитро Володимирович, тимчасово не
працює: «Методи кластеризації нечітких даних спеціального вигляду та їх застосування» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень). Спецрада Д
26.001.35 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Івохін Є. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Андрущак І. Є., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
технологій (Луцький національний технічний університет МОН України); Олецький О. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри мультимедійних систем (Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН України). (237/4)
Софронова Олена Михайлівна, молодший науковий
співробітник лабораторії фізико-хімічних процесів ДНУ
«НТК «Інститут монокристалів» НАН України: «Син-

Крохмаль Сергій Олександрович, молодший науковий співробітник відділу газофазних та плазмохімічних
процесів ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України: «Газофазне осадження покриттів на основі карбіду хрому на внутрішніх поверхнях довгомірних
каналів і глухих порожнин» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002,
м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057)
700-41-11). Науковий керівник – Широков Б. М., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, начальник
відділу газофазних та плазмохімічних процесів (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
Опоненти: Литовченко С. В., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри матеріалів реакторобудування і
фізичних технологій (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Сисоєв Ю. О.,
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доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних
систем (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України). (240/4)
Харченко Сергій Дмитрович, інженер-технолог
ДП «Завод 410ЦА»: «Методи підвищення зносостійкості деталей авіаційної техніки за рахунок використання
детонаційних покриттів Сr – Sі – В» (05.02.04 – тертя та
зношування в машинах). Спецрада Д 26.062.06 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058,
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 40679-01). Науковий керівник – Щепетов В. В., доктор тех.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізацїї теплофізичних процесів
(Інститут технічної теплофізики НАН України). Опоненти: Дворук В. І., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри теоретичної та прикладної фізики (Національний авіаційний університет); Кущ О. І., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри виробництва, ремонту та
матеріалознавства (Національний транспортний університет). (242/4)
Метак Аль-Ібрахімі М. А., стажист кафедри металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського
національного технічного університету: «Забезпечення
раціональних умов абразивного різання композиційних
карбонових виробів на верстатах паралельної структури» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати
та інструменти). Спецрада К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті
МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс 55-92-53).
Науковий керівник – Кириченко А. М., доктор тех. наук,
професор, декан механіко-технологічного факультету
(Центральноукраїнський національний технічний університет). Опоненти: Шевченко О. В., доктор тех. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри конструювання
верстатів і машин (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря
Сікорського»); Саленко О. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (243/4)
Гнатюк Андрій Олександрович, інженер-технолог
ТОВ «Кіровоградський інструментальний завод «Лезо»:
«Удосконалення процесу фінішної обробки профілю
цівкового колеса героторної пари» (05.03.01 – процеси
механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада
К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному
технічному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522)
55-92-34, факс 55-92-53). Науковий керівник – Скібінський О. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології машинобудування (Центральноукраїнський
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національний технічний університет). Опоненти: Грицай І. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології машинобудування (Національний університет «Львівська політехніка»); Кривошея А. В., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу обробки металів різанням та
деформуванням (Інститут надтвердих матеріалів імені
В. М. Бакуля НАН України). (244/4)
Шелепко Ольга Володимирівна, асистент кафедри
металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського національного технічного університету: «Підвищення вихідних характеристик багатокоординатних
верстатів паралельної структури зі спеціальним робочим органом» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада К 23.073.02 у
Центральпоукраїнському національному технічному
університеті МОН України (25006, м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс
55-92-53). Науковий керівник – Кириченко А. М., доктор тех. наук, професор, декан механіко-технологічного факультету (Центральноукраїнський національний технічний університет). Опоненти: Дмитрієв Д. О.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри транспортних систем і технічного сервісу (Херсонський національний технічний університет); Яглінський В. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання
(Одеський національний політехнічний університет).
(245/4)
Кутасов Андрій Володимирович, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету МОН
України: «Удосконалення технології декортикації стебел соломи технічних конопель» (05.18.02 – технологія
зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів,
олійних і луб’яних культур). Спецрада Д 67.052.02 у
Херсонському національному технічному університеті
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе,
24; тел. 32-69-10). Науковий керівник – Чурсіна Л. А.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації (Херсонський національний технічний університет МОН України). Опоненти: Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерного та комп’ютерного
забезпечення агропромислового комплексу (Луцький
національний технічний університет МОН України);
Ляліна Н. П., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри
товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (253/4)
Сова Наталія Анатоліївна, викладач кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Технологія комп-

лексної переробки насіння промислових конопель»
(05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних
продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур).
Спецрада Д 67.052.02 у Херсонському національному
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон,
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий
керівник – Луценко М. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (Дніпровський державний
аграрно-економічний університет МОН України). Опоненти: Шаповаленко О. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології зберігання і переробки
зерна (Національний університет харчових технологій
МОН України); Коропченко С. П., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу інженерно-технічних досліджень (Інститут луб’яних культур
НААН України). (254/4)
Деркач Марина Володимирівна, старший викладач
кафедри комп’ютерних наук та інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Моделі та метод інформаційної технології
забезпечення функціонування системи моніторингу
міського транспорту» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 29.051.16 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Рязанцев О. І., доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Каргін А. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
технологій (Український державний університет залізничного транспорту МОН України); Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця МОН
України). (259/4)
Герасименко Костянтин Васильович, асистент
кафедри мережевих та інтернет-технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Інформаційна технологія подавления завад супутниковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної
просторової фільтрації» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 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 керівник – Кравченко Ю. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри мережевих
та інтернет-технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Савченко В. А.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту (Державний університет телекомунікацій);
Лаврінчук О. В., кандидат тех. наук, старший науковий

співробітник, начальник центру імітаційного моделювання Інституту інформаційних технологій (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). (289/4)
Нестеров Максим Володимирович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Інформаційна технологія підвищення
продуктивності баз даних бізнес-критичних систем»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К
29.051.16 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел.
(06452) 4-03-42). Науковий керівник – Скарга-Бандурова І. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
комп’ютерних наук та інженерії (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН
України). Опоненти: Філатов В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН
України); Лисенко С. М., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного
програмування (Хмельницький національний університет МОН України). (290/4)
Коцюба Ігор Васильович, головний інженер проекту Інституту проблем моделювання в енергетиці
імені Г. Є. Пухова: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для забезпечення кібербезпеки
розподілених інтелектуальних електроенергетичних
систем» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 29.051.16 у Східноукраїнському національному
університеті імені Володимира Даля МОН України
(93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а;
тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Мохор В. В.,
доктор тех. наук, професор, директор (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН
України). Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України);
Доценко С. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український
державний університет залізничного транспорту МОН
України). (292/4)
Проніна Ольга Ігорівна, асистент кафедри комп’ютерних наук ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет»: «Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки індивідуальних потреб замовника при
організації транспортних послуг» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 29.051.16 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира
Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий
керівник – П’ятикоп О. Є., кандидат тех. наук, доцент
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кафедри комп’ютерних наук (ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Каргін А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Український
державний університет залізничного транспорту МОН
України); Лифар В. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри програмування та математики (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). (293/4)
Писанко Яна Іванівна, фахівець І категорії Центру
мовної сертифікації та англомовної освіти Інституту
новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету: «Особливості структурно-функціональної організації техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь» (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 – Маджд С. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри екології (Національний авіаційний університет). Опоненти: Дмитриков В. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології та обладнання переробних та харчових
виробництв (Полтавська державна аграрна академія);
Абрамова А. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
(300/4)
Іваненко Станіслав Андрійович, асистент кафедри «Інформаційно-мережна інженерія» Харківського національного університету радіоелектроніки МОН
України: «Визначення незайнятих частотних каналів у
когнітивних радіомережах методами виявлення та розпізнавання сигналів в умовах апріорної невизначеності»
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 64.052.03 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий керівник –
Безрук В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри «Інформаційно-мережна інженерія» (Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України). Опоненти: Кобзєв А. В., доктор тех. наук,
професор, провідний науковий співробітник Наукового
центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України ); Галкин C. О., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (302/4)
Котенко Світлана Геннадіївна, інженер ІІ категорії
лабораторії будівельної теплотехніки та акустики відділу будівельної фізики та енергоефективності Державного НДІ будівельних конструкцій: «Зниження рівнів
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шуму рухомих джерел захисними екранами зі скінченою звукоізоляцією» (05.09.08 – прикладна акустика та
звукотехніка). Спецрада Д 26.002.19 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 20482-62). Науковий керівник – Дідковський В. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри акустики та
акустоелектроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Сокол Г. І., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри механотроніки
(Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара); Мелешко М. А., кандидат тех. наук, доцент,
професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (Національний авіаційний університет). (335/4)
Ду Юньшен, директор компанії «Shanxi Yida
Special Steel Group Co, Ltd», м. Тайюнань: «Розробка
та дослідження технології виробництва рафінованих
сплавів марганцю в конвертері з донною продувкою»
(05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та
спеціальних сплавів). Спецрада Д 08.084.03 у Національній металургійній академії України МОН України
(49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 74531-56). Науковий керівник – Величко О. Г., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор (Національна металургійна академія України). Опоненти: Чернятевич А. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу фізико-технічних проблем металургії
сталі (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова
НАН України); Філіппов І. Ю., кандидат тех. наук, начальник виробничо-технічного відділу (AT «Нікопольський
завод феросплавів»). (363/4)
Данилюк Олег Михайлович, аспірант кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська
політехніка» МОН України: «Масообмін у процесах
розчинення у шарі дисперсного матеріалу» (05.17.08 –
процеси та обладнання хімічної технології). Спецрада
Д 35.052.09 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 272-26-57). Науковий керівник –
Атаманюк В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри хімічної інженерії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Ведь В. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Артюхов А. Є.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри процесів
та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (Сумський державний університет МОН України).
(364/4)
Чеканський Богдан Богданович, аспірант кафедри
хімічної технології силікатів Національного універси-

тету «Львівська політехніка» МОН України: «Композиційні швидкотверднучі в’яжучі для теплоізоляційного
бетону» (05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів). Спецрада Д 35.052.09 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 272-2657). Науковий керівник – Луцюк І. В., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри хімічної технології силікатів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Шабанова Г. М., доктор
тех. наук, професор, головний науковий співробітник
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Мазурак О. Т.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри екології
(Львівський національний аграрний університет МОН
України). (365/4)
Гурін Віктор Костянтинович, інженер І категорії відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України: «Підвищення ефективності
протизавадних засобів у системах електроживлення з
високочастотними транзисторними перетворювачами»
(05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
56; тел. (044) 366-26-45). Науковий керівник – Юрченко О. М., доктор тех. наук, завідувач відділу транзисторних перетворювачів (Інститут електродинаміки НАН
України). Опоненти: Денисов Ю. О., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатоніки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України);
Пілінський В. В., кандидат тех. наук, професор, професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (387/4)
Рожко Вікторія Ісламівна, провідний гідролог відділу техногенно-екологічної безпеки Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ:
«Удосконалення водокористування в зоні впливу каналу Дніпро–Донбас на основі моделювання якості водних
ресурсів» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації –
технічні науки). 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 – Ковальчук П. І., доктор тех. наук,
професор, головний науковий співробітник лабораторії
моніторингу та охорони вод (Інститут водних проблем
і меліорації НААН України). Опоненти: Власюк А. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних
технологій (Національний університет «Острозька академія»); Турченюк В. О., доктор тех. наук, професор
кафедри водної інженерії та водних технологій (Націо-

нальний університет водного господарства та природокористування). (388/4)
Вінниченко Дмитро Валерійович, молодший науковий співробітник відділу імпульсних електротехнічних
систем Інституту імпульсних процесів і технологій НАН
України: «Високовольтні системи електророзрядної
обробки вуглецевмісних газів» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.187.01 в
Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). Науковий
керівник – Щерба А. А., доктор тех. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
електроживлення технологічних систем (Інститут електродинаміки НАН України). Опоненти: Денисов Ю. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри промислової електроніки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Бондаренко О. Ф.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри промислової електроніки (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (390/4)
Тительмаєр Костянтин Олександрович, молодший
науковий співробітник кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем Чернігівського національного технологічного університету МОН України:
«Високоефективні перетворювачі напруги для портативних фотоелектричних систем» (05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії). Спецрада
Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 36626-45). Науковий керівник – Велігорський О. А., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри біомедичних
радіоелектронних апаратів та систем (Чернігівський
національний технологічний університет МОН України).
Опоненти: Новський В. О., доктор тех. наук, провідний
науковий співробітник відділу стабілізації параметрів
електромагнітної енергії (Інститут електродинаміки НАН
України); Бондаренко О. Ф., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри промислової електроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).
(391/4)
Потапова Мар’яна Володимирівна, аспірант кафедри екобіотехнології і біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Технологія одержання біогазу при утилізації післяспиртової зернової барди» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Голуб Н. Б., доктор тех. наук, доцент, старший науковий співробітник,
професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики
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(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). Опоненти: Циганков С. П., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»); Баль-Прилипко Л. В.,
доктор тех. наук, професор, декан факультету харчових
технологій та управління якістю продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (467/4)
Попович Наталія Пилипівна, викладач кафедри
адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ: «Екологічнобезпечний збір, транспортування та знешкодження
твердих побутових відходів» (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 – Мальований М. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Мандрик О. В., доктор тех. наук, професор, перший проректор (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України); Шмандій В. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України). (473/4)
Голодовська Олена Ярославівна, молодший науковий співробітник кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету
«Львівська політехніка»: «Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)» (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 – Мальований М. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Адаменко Я. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
екології (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України); Стокалюк О. В.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри цивільного захисту
та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). (475/4)
Рева Сергій Анатолійович, молодший науковий співробітник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Теплообмін та аеродинаміка паке54

тів труб з рівнорозвиненими зовнішньою та внутрішньою поверхнями» (05.14.06 – технічна теплофізика та
промислова теплоенергетика). Спецрада Д 26.002.09 у
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37;
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Письменний Є. М., доктор тех. наук, професор, декан теплоенергетичного факультету (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Клименко В. М., доктор
тех. наук, член-кореспондент НАН України, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу теплофізичних проблем біоенергетики (Інститут
технічної теплофізики НАН України); Згурський В. О.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник відділу високотемпературного тепломасообміну (Інститут
газу НАН України). (478/4)
Бондар Олексій Ігорович, молодший науковий співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії Інституту електродинаміки НАН України:
«Системи електромагнітного перемішування рідкого
металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та
системи). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
56; тел. (044) 366-26-45). Науковий керівник – Гориславець Ю. М., доктор тех. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу стабілізації параметрів
електромагнітної енергії (Інститут електродинаміки НАН
України). Опоненти: Жильцов А. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України); Горюк М. С., кандидат тех. наук, заступник завідувача відділу магнітної гідродинаміки (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України). (497/4)
Мураховський Сергій Анатолійович, старший викладач кафедри приладів і систем орієнтації та навігації
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Алгоритмічні засоби підвищення точності гіротеодолітів на обмежено рухомій основі» (05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи). Спецрада Д 26.002.07 у
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Лазарєв Ю. Ф.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри приладів і
систем орієнтації та навігації (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти:
Черняк С. І., доктор тех. наук, головний конструктор
напрямку (Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»); Головач С. В., кандидат тех.

наук, головний фахівець з розробки гіроскопів та навігаційних систем (ПрАТ «Елміз»). (498/4)
Крива Маргарита Сергіївна, викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Наукові засади екологічно прийнятного технологічного
процесу утилізації зношених автомобільних шин і гумотехнічних відходів» (21.06.01 – екологічна безпека).
Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академії
післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел.
(044) 206-31-31). Науковий керівник – Маркіна Л. М.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри техногенної та цивільної безпеки (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти:
Шмандій В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри екологічної безпеки та організації природокористування (Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського); Мальований М. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму
імені В’ячеслава Чорновола (Національний університет
«Львівська політехніка»). (500/4)
Марич Володимир Михайлович, викладач кафедри
промислової безпеки та охорони праці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Підвищення ефективності порошкового пожежогасіння
магнію та його сплавів» (21.06.02 – пожежна безпека).
Спецрада К 35.874.01 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79).
Науковий керівник – Ковалишин В. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності). Опоненти: Антонов А. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри екологічного аудиту та експертизи (Державна
екологічна академія післядипломної освіти та управління); Дунюшкін В. О., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу автоматизованих
систем пожежогасіння (НВО «Фактор»). (518/4)
Дривецький Станіслав Ігорович, викладач-стажист кафедри передачі електричної енергії Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від наведених
блискавкою перенапруг» (05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий
керівник – Шевченко С. Ю., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри передачі електричної енергії (На-

ціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних
станцій та систем (Вінницький національний технічний університет); Чернюк А. М., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри фізики, електротехніки та
електроенергетики (Українська інженерно-педагогічна академія). (519/4)
Косенко Роман Анатолійович, науковий співробітник
Інституту електротехніки та мехатроніки Талліннського
технічного університету, м. Таллінн, Естонія: «Системи
електроживлення локальних об’єктів з двонаправленими перетворювачами з м’якою комутацією» (05.09.03 –
електротехнічні комплекси та системи). Спецрада К
79.051.03 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Велігорський О. А., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем (Чернігівський національний технологічний університет). Опоненти: Юрченко О. М., доктор тех.
наук, завідувач відділу транзисторних перетворювачів
№ 15 (Інститут електродинаміки НАН України); Бондаренко О. Ф., кандидат тех. наук, доцент кафедри промислової електроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). (529/4)
Філіпчук Олександр Олександрович, менеджер
проектів відділу збору, підготовки та транспортування
вуглеводнів департаменту наземної інфраструктури АТ
«Укргазвидобування»: «Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками системи збору газу виснажених родовищ» (05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища). Спецрада
Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76010,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342)
72-47-16). Науковий керівник – Грудз В. Я., доктор тех.
наук, професор кафедри газонафтопроводів і газонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Говдяк Р. М., доктор тех. наук, генеральний директор (Інжинірингова
компанія «Машекспорт»); Якимів М. М., кандидат тех.
наук, заступник директора з комерційної діяльності та
стратегічного розвитку (ТзОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»). (531/4)
Шіхаб Таер Абдалваххаб Шіхаб, викладач інженерно-технічного коледжу, м. Багдад, Республіка Ірак:
«Підвищення довговічності торцевих ущільнень нафтогазопромислових відцентрових насосів» (05.05.12 –
машини нафтової та газової промисловості). Спецрада
Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422)
4-22-64). Науковий керівник – Шлапак Л. С., доктор тех.
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наук, професор, завідувач кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН України). Опоненти: Яким Р. С., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Кузьмін О. О., кандидат тех. наук, начальник сектору диспетчеризації (ПАТ
«Укрнафта»). (532/4)
Демченко Юрій Сергійович, фізична особа-підприємець: «Високочастотні коректори коефіцієнта потужності в джерелах електроживлення з безтрансформаторним входом» (05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії). Спецрада Д 26.002.19 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Ямненко Ю. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри промислової
електроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Денисов Ю. О., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електроніки, автоматики,
робототехніки та мехатроніки (Чернігівський національний технологічний університет); Пазєєв А. Г., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії (Інститут
електродинаміки НАН України). (606/4)
Скальський Олександр Юрійович, молодший науковий співробітник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Обґрунтування
параметрів комбінованого копача коренеплодів цикорію» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада К 36.814.03
у Львівському національному аграрному університеті
МОН України (80381, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1;
тел. (032) 224-29-04). Науковий керівник – Барановський В. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри технології і обладнання зварювального виробництва (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Гевко Р. Б., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
біоресурсів і природокористування (Тернопільський національний економічний університет); Онищенко В. Б.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (636/4)
Васильєв Микита Ігорович, начальник сектору технічного захисту інформації та радіотехнічного
контролю центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС у
Львівській області: «Моделі та методи ініціації проектів протипожежного захисту об’єктів на основі оцінки
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ризиків» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032)
233-24-79). Науковий керівник – Мовчан І. О., кандидат
тех. наук, доцент, проректор (Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Пітерська В. М., доктор тех. наук. доцент, доцент кафедри
експлуатації портів і технологій вантажних перевезень
(Одеський національний морський університет МОН
України); Гусєва Ю. Ю., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
(642/4)
Шелепко Ольга Володимирівна, асистент кафедри
металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського національного технічного університету: «Підвищення вихідних характеристик багатокоординатних
верстатів паралельної структури зі спеціальним робочим органом» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада К 23.073.02 у
Центральноукраїнському національному технічному
університеті МОН України (25006, м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс
55-92-53). Науковий керівник – Кириченко А. М., доктор тех. наук, професор, декан механіко-технологічного
факультету (Центральноукраїнський національний технічний університет). Опоненти: Дмитрієв Д. О., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри транспортних
систем і технічного сервісу (Херсонський національний
технічний університет); Яглінський В. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання (Одеський
національний політехнічний університет). (643/4)
Куриляк Тетяна Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України: «Удосконалення процесу
отримання нанокомпозиту алмаз-карбід вольфраму
модифікуванням нанопорошку алмазу вольфрамовмісними сполуками» (05.02.01 – матеріалознавство).
Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ,
вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – Бочечка О. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з
наукової роботи (Інститут надтвердих матеріалів імені
В. М. Бакуля НАН України). Опоненти: Маслов В. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу фізикотехнологічних основ сенсорного матеріалознавства
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Гадзира М. П., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
наноструктурованих матеріалів на основі тугоплавких
сполук відділу неоксидних тугоплавких матеріалів

та функціональної кераміки (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України).
(645/4)
Мисник Богдан Вікторович, старший викладач
кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій
Черкаського державного технологічного університету:
«Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації
функціонування підприємств галузі» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 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 керівник – Снитюк В. Є.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Маляр М. М., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри кібернетики і прикладної математики (Ужгородський національний університет); Каденко С. В.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник
лабораторії систем підтримки прийняття рішень (Інститут проблем реєстрації інформації). (646/4)
Мамчур Юлій Валерійович, народний депутат України VIII скликання, заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань національної безпеки і оборони:
«Зворотні задачі динаміки в тренажерному комплексі
дистанційно пілотованого літального апарату екологічного спостереження» (05.07.14 – авіаційно-космічні
тренажери). Спецрада К 26.894.01 у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів ДКА
України (01010, м. Київ, вул. Московська, 8; тел. (044)
253-43-49). Науковий керівник – Машков О. А., доктор
тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (ДЗ
«Державна екологічна академія післядипломної освіти
та управління» Мінекології України). Опоненти: Азарсков В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри аерокосмічних систем управління (Національний
авіаційний університет МОН України); Барабаш О. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої
математики (Державний університет телекомунікацій
МОН України). (647/4)
Ісаєв Валентин Володимирович, старший науковий
співробітник НДВ вимірювань електричних величин
ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та
захисту прав споживачів» ДП «Укрметртестстандарт»:
«Удосконалення засобів та методів метрологічного
забезпечення прецизійних вимірювань сили та напруги змінного струму» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада
Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного
регулювання та якості МОН України (65020, м. Одеса,
вул. Ковальська, 15; тел. (048) 726-68-92). Науковий
керівник – Величко О. М., доктор тех. наук, професор,
директор Науково-виробничого інституту вимірювань

електромагнітних величин та оцінки відповідності
засобів вимірювальної техніки. Опоненти: Тихан М. О.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри приладів
точної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»); Паленний Ю. Г., кандидат тех. наук,
старший викладач кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації (Одеський національний політехнічний університет). (648/4)
Вендичанський Руслан Валерійович, заступник
начальника НДВ вимірювань електричних величин ДП
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів» ДП «Укрметртестстандарт»: «Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань високої напруги постійного струму» (05.01.02 –
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.113.01 в Одеській державній
академії технічного регулювання та якості МОН України
(65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15; тел. (048) 72668-92). Науковий керівник – Величко О. М., доктор тех.
наук, професор, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки). Опоненти: Корсун В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних
технологій (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Скляров В. В., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, учений секретар – директор Наукового центру законодавчої метрології, міжнародного співробітництва та інформаційних
технологій (ННЦ «Інститут метрології»). (649/4)
Корецька Олександра Олегівна, в. о. викладача
кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили: «Моделі та засоби побудови енергоефективних пристроїв
на базі п’єзокерамічних перетворювачів» (05.13.05 –
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада К
73.052.04 у Черкаському державному технологічному
університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський національний університет імені Петра Могили).
Опоненти: Ситніков В. С., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютерних систем (Одеський
національний політехнічний університет); Бондаренко Ю. Ю., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри
приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих
технологій (Черкаський державний технологічний університет). (650/4)
Гаврилова Валентна Степанівна, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені
В. М. Бакуля НАН України: «Створення технологічного
наповненого епоксидно-полісилоксанового покриття
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на титанових сплавах для запобігання схоплюванню з
інструментом при деформуючому протягуванні отворів»
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.230.01 в
Інституті надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН
України (04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2; тел.
(044) 468-86-32). Науковий керівник – Пащенко Є. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу технології
формування структурованих інструментальних композитів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля
НАН України). Опоненти: Букетов А. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри транспортних технологій
(Херсонська державна морська академія МОН України); Миронюк О. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (651/4)
Орда Олександра Олександрівна, асистент кафедри
транспортних технологій Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету: «Формування стратегій організації інтермодальних контейнерних
перевезень в ланцюгах постачань на принципах кооперації учасників» (05.22.01 – транспортні системи).
Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті МОН України
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057)
700-38-63). Науковий керівник – Нагорний Є. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних
технологій (Харківський національний автомобільнодорожній університет). Опоненти: Лаврухін О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління
вантажною і комерційною роботою (Український державний університет залізничного транспорту); Музильов Д. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
транспортних технологій і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). (652/4)
Полупан Володимир Володимирович, асистент
кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
систем управління Національного університету харчових технологій: «Автоматизоване керування станції дефекосатурації на основі інтелектуальних систем
підтримки прийняття рішень та методів координації»
(05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 26.058.05 у Національному університеті харчових
технологій МОН України (01601, м. Київ. вул. Володимирська 68; тел. (044) 289-01-02). Науковий керівник –
Сідлецький В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
систем управління (Національний університет харчових
технологій). Опоненти: Осадчий С. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (Центральноукраїнський національний
технічний університет МОН України); Баган Т. Г., кандидат тех. наук, доцент кафедри автоматизації теплоенер58

гетичних процесів (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (653/4)
Сильченко Микола Миколайович, асистент кафедри
автомобілів імені А. Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету:
«Вдосконалення автоматизованої системи керування
механічною коробкою передач транспортних засобів
категорії N3 та М3» (05.22.02 – автомобілі та трактори).
Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел.
(057) 700-38-63). Науковий керівник – Михалевич М. Г.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів імені А. Б. Гредескула (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти:
Шуляк М. Л., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри тракторів і автомобілів (Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка); Сергієнко М. Є., кандидат тех. наук,
доцент, професор кафедри автомобіле- та тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (659/4)
Стасюк Олександр Олександрович, молодший
науковий співробітник відділу фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України: «Закономірності впливу тугоплавких високомодульних сполук на
структуру і властивості спечених титанових сплавів»
(05.16.06 – порошкова металургія та композиційні
матеріали). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Баглюк Г. А., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Рудь В. Д.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної механіки (Луцький національний технічний
університет); Скачков В. О., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри металургії (Запорізька державна
інженерна академія). (663/4)
Бендерська Ольга Вячеславівна, старший викладач
кафедри технології консервування Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології томатних соусів із додаванням пасти із насіння
томатів» (05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів). Спецрада Д 26.058.07 у
Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел.
(044) 289-60-00). Науковий керівник – Бессараб О. С.,
кандидат тех. наук, професор кафедри технології консервування (Національний університет харчових техно-

логій). Опоненти: Прісс О. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи (Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України); Євчук Я. В.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна (Уманський національний університет садівництва МОН України). (666/4)
Писарєв Максим Григорович, асистент кафедри технології консервування Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології переробки
сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів» (05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів). Спецрада Д 26.058.07 у Національному університеті
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий
керівник – Бандуренко Г. М., кандидат тех. наук, доцент
кафедри харчових технологій (Київський кооперативний інститут бізнесу і права МОН України). Опоненти: Прісс О. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної
справи (Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України); Євчук Я. В., кандидат тех. наук,
доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна (Уманський національний університет садівництва
МОН України). (667/4)
Тесленко Павло Петрович, голова правління ПрАТ
«Червоний мак», м. Київ: «Організаційно-технологічний девелопмент муніціпальних будівельних проектів»
(05.23.08 – організація та технологія промислового та
цивільного будівництва). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник –
Поколенко В. О., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри менеджменту в будівництві (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Арутюнян І. А., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри промислового та цивільного
будівництва (Запорізька державна інженерна академія
МОН України); Аушева Н. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (668/4)
Кушнір Сергій Іванович, заступник Державного
секретаря Кабінету Міністрів України: «ВІМ-процедури
проектування організації будівельного виробництва в
умовах девелопменту» (05.23.08 – організація та технологія промислового та цивільного будівництва). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 24496-37). Науковий керівник – Поколенко В. О., доктор

тех. наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти:
Пшінько О. М., доктор тех. наук, професор, ректор (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України); Аушева Н. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри автоматизації теплоенергетичних
процесів та систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (669/4)
Булгакова Тетяна Володимирівна, аспірант кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського
національного університету будівництва і архітектури:
«Комп’ютерний дизайн предметного середовища на
основі моделювання візуального сприйняття» (05.01.03 –
технічна естетика). Спецрада Д 26.056.06 у Київському
національному університеті будівництва і архітектури
МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Сазонов К. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Кардаш О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри дизайну (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України); Заварзін О. О.,
кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри
дизайну середовища (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв МОН України). (670/4)
Войцеховський Віктор Сергійович, заступник директора з комерційних питань ТОВ «ТІКЕТС. ЮЕЙ», м. Львів:
«Управління вантажопотоками мережевого авіаперевізника на засадах логістики» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада К 26.820.01 у Державному університеті
інфраструктури та технологій МОН України (04071,
м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 482-51-38). Науковий керівник – Григорак М. Ю., кандидат екон. наук,
доцент, завідувач кафедри логістики (Національний
авіаційний університет). Опоненти: Альошинський Є. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри транспортних систем та логістики (Український державний
університет залізничного транспорту); Авраменко С. І.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна). (691/4)
Равінська Віта Олегівна, начальник випробувального
центру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»: «Обґрунтування технології дезінтеграції рудних
флокулоутворень і агрегатів при магнітно-флотаційному
збагаченні магнетитових кварцитів» (05.15.08 – збагачення корисних копалин). Спецрада Д 09.052.03 у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» МОН України
(50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел.
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(056) 409-06-06). Науковий керівник – Губін Г. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). Опоненти:
Пілов П. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); Хміль І. В., кандидат тех. наук, головний збагачувач – начальник відділу (ПрАТ «Північний
гірничо-збагачувальний комбінат» ТОВ «Метінвест холдинг»). (703/4)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Нечмілов Віктор Миколайович, молодший науковий
співробітник лабораторії свинарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «АсканіяНова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства: «Оптимізація технологічних
прийомів дорощування гібридного молодняку свиней
ірландської селекції в умовах промислової технології»
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада Д 38.806.02 у Миколаївському національному аграрному університеті МОН України (54020,
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-1082). Науковий керівник – Вдовиченко Ю. В., доктор
с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, директор (Інститут тваринництва степових районів імені
М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий
селекційно-генетичний центр з вівчарства). Опоненти: Маменко О. М., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач кафедри прикладної екології імені О. А. Колєсова (Харківська державна зооветеринарна академія); Лихач В. Я., доктор
с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва (Миколаївський національний аграрний університет). (68/4)
Макарчук Антон Валерійович, керівник напряму
розвитку продукту гібридів соняшнику в Україні ТзОВ
«Сингента»: «Оптимізація технології вирощування
високоолеїнових та кондитерських гібридів соняшнику
в умовах Лівобережного Лісостепу України» (06.01.09 –
рослинництво). Спецрада К 55.859.03 у Сумському
національному аграрному університеті МОН України
(40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542)
78-76-40). Науковий керівник – Мельник Т. І., кандидат
біол. наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового та лісового господарства (Сумський національний
аграрний університет). Опоненти: Шевніков М. Я., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва (Полтавська державна аграрна академія МОН
України); Собко М. Г., кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (Інститут сільського господарства Північного
Сходу НААН України). (127/4)
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Собран Іван Васильович, асистент кафедри біотехнології та фітофармакології Сумського національного
аграрного університету: «Продуктивність потомств,
одержаних в процесі беккросування складних міжвидових гібридів картоплі» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада К 55.859.03 у Сумському національному аграрному університеті МОН України, 40021,
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40).
Науковий керівник – Кравченко Н. В., кандидат с.-г.
наук, доцент, доцент кафедри біотехнології та фітофармакології (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики
(Полтавська державна аграрна академія МОН України);
Тактаєв Б. А., кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії імунітету та захисту
рослин (Інститут картоплярства НААН України). (145/4)
Цехмістер Ганна Вікторівна, молодший науковий
співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України:
«Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку» (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).
Науковий керівник – Копилов Є. П., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України).
Опоненти: Патика В. П., доктор біол. наук, професор,
академік НААН України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій (Інститут мікробіології і вірусології імені
Д. К. Заболотного НАН України); Ткаленко Г. М., доктор
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії мікробіометоду (Інститут захисту рослин
НААН України). (150/4)
Бордюжа Ігор Петрович, завідувач навчальної лабораторії методів агрохімічних досліджень та програмування врожаю сільськогосподарських культур кафедри
агрохімії та якості продукції рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування
України: «Оптимізація мінерального живлення картоплі
за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті в
Лівобережному Лісостепу України» (06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 26.004.04 у Національому університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Бикін А. В., доктор с.-г.
наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва імені О. І. Душечкіна (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опонен-

ти: Польовий В. М., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, директор (Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України);
Аксиленко М. Д., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу органічного та нафтохімічного
синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України). (179/4)

тет України). Опоненти: Юхновський В. Ю., доктор с.-г.
наук, професор, професор кафедри відтворення лісів
та лісових меліорацій (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Юрків З. М.,
кандидат с.-г. наук, доцент, начальник ВП «Вінницька лісонасіннєва лабораторія» (Державна організація
«Український лісовий селекційний центр»). (327/4)

Дидів Андрій Ігорович, асистент кафедри екології Львівського національного аграрного університету:
«Агроекологічні аспекти нагромадження йонів кадмію і свинцю у Brassica oleracea var. capitata L. та Beta
vulgaris L. в умовах Західного Лісостепу» (03.00.16 –
екологія). Спецрада К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті МОН України (80381,
Львівська область, м. Дубляни; тел. (032) 224-29-19).
Науковий керівник – Снітинський В. В., доктор біол.
наук, професор, академік НААН України, ректор (Львівський національний аграрний університет). Опоненти: Буцяк В. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри біотехнології та радіології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Лихочвор В. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій у
рослинництві (Львівський національний аграрний університет). (247/4)

Коблай Світлана Володимирівна, старший науковий
співробітник відділу селекції, генетики та насінництва
бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
НААН України: «Селекційна цінність різних морфотипів
гороху для умов Півдня України» (06.01.05 – селекція і
насінництво). Спецрада К 67.379.01 в Інституті зрошуваного землеробства НААН України (73483, м. Херсон,
сел. Наддніпрянське; тел./факс (0552) 36-24-40, тел.
36-11-96). Науковий керівник – Січкар В. І., доктор біол.
наук, професор, завідувач відділу розробки та впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації
виробництва сільськогосподарської продукції (Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН України). Опоненти: Кириленко В. В., доктор с.-г.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці
(Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла
НААН України); Кобизєва Л. Н., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН України). (331/4)

Кіт Лілія Петрівна, асистент кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами,
їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей»
(03.00.16 – екологія). Спецрада К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті МОН України
(80381, Львівська область, м. Дубляни; тел. (032) 22429-19). Науковий керівник – Параняк Р. П., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри екології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). Опоненти:
Разанов С. Ф., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Вінницький національний аграрний університет);
Стапай П. В., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри тваринництва і кормовиробництва (Львівський національний аграрний університет). (251/4)
Гевал Володимир Федорович, керівник підрозділу
ОСТ «Лісотехнік» Національного лісотехнічного університету України: «Насінний потенціал та особливості
вирощування садивного матеріалу роду Aesculus L. у
західному регіоні України» (06.03.01 – лісові культури
та фітомеліорація). Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел.
237-80-94). Науковий керівник – Гузь М. М., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри лісових культур і
лісової селекції (Національний лісотехнічний універси-

Солоненко Сергій Васильович, агроном СФГ «Оберіг» Чемеровецького району Хмельницької області: «Оптимізація елементів технології вирощування
сафлору красильного в умовах Лісостепу західного»
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 71.831.01 у
Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України (32316, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий
керівник – Хоміна В. Я., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства (Подільський державний
аграрно-технічний університет МОН України). Опоненти: Федорчук М. І., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва і садово-паркового господарства (Миколаївський національний аграрний університет МОН України); Кірілеско О. Л., доктор с.-г. наук,
професор, старший науковий співробітник лабораторії
зернових та технічних культур (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України). (336/4)
Гайдай Любов Сергіївна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Вінницького
національного аграрного університету: «Особливості
формування продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах
правобережного Лісостепу України» (06.01.09 – рос61

линництво). Спецрада Д 71.831.01 у Подільському
державному аграрно-технічному університеті МОН
України (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник –
Шкатула Ю. М., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент
кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії (Вінницький національний аграрний університет
МОН України). Опоненти: Овчарук О. В., доктор с.-г.
наук, доцент, професор кафедри екології, карантину
і захисту рослин (Подільський державний аграрнотехнічний університет МОН України); Білоножко В. Я.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри біології, екології та агротехнологій (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН України). (362/4)
Федяєва Анна Сергіївна, асистент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій Харківської
державної зооветеринарної академії МОН України:
«Обґрунтування ефективної системи породно-лінійної гібридизації за використання термінальних кнурів»
(06.02.01 – розведення та селекція тварин). Спецрада К 65.356.01 в Інституті тваринництва НААН України (61026, м. Харків, вул. Тваринників, 1-а; тел. (057)
740-31-81). Науковий керівник – Хохлов А. М., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України). Опоненти:
Церенюк О. М., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному
тваринництві та конярстві (Інститут тваринництва НААН
України); Войтенко С. Л., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин (Полтавська державна аграрна академія МОН України). (470/4)
Череута Юрій Володимирович, молодший науковий
співробітник відділу селекції, технології та інноваційного маркетингу Державної дослідної станції птахівництва
НААН України: «Обґрунтування окремих технологічних рішень та засобів за штучного осіменіння свиней»
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада К 65.356.01 в Інституті тваринництва НААН України (61026, м. Харків, вул. Тваринників,
1-а; тел. (057) 740-31-81). Науковий керівник – Церенюк О. М., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач відділу
селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві (Інститут тваринництва НААН
України). Опоненти: Волощук В. М., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, директор
(Інститут свинарства і агропромислового виробництва
НААН України); Повод М. Г., доктор с.-г. наук, доцент,
професор кафедри технології кормів та годівлі сільськогосподарських тварин (Сумський національний
аграрний університет МОН України). (471/4)
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Карпенко Костянтин Маркович, старший викладач
кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки
Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України: «Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності помідора за органічного виробництва в умовах Південного Степу України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада К 74.844.04
в Уманському національному університеті садівництва
МОН України (20300, м. Умань, вул. Інститутська, 1;
тел. (04744) 3-22-02). Наукові керівники: Калитка В. В.,
доктор с.-г. наук, професор (Таврійський державний
агротехнологічний університет МОН України); Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства
(Вінницький національний аграрний університет МОН
України). Опоненти: Овчарук В. І., доктор с.-г. наук,
заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри садівництва і виноградарства (Подільський
державний агротехнічний університет МОН України);
Дидів О. Й., кандидат с.-г. наук, доцент, в. о. завідувача
кафедри садівництва та овочівництва (Львівський національний аграрний університет МОН України). (477/4)
Готвянська Анна Сергіївна, науковий співробітник
відділу селекції і технології вирощування овочевих та
баштанних рослин Дніпропетровської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва: «Елементи
енергоефективної технології вирощування цибулі ріпчастої на продовольчі та насіннєві цілі для Північного
Степу України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада Д
65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва НААН
України (62487, Харківська обл., сел. Селекційне, вул.
Інститутська, 1; тел. (057) 748-91-91). Науковий керівник – Корнієнко С. І., доктор с.-г. наук, доцент, членкореспондент НААН України (Інститут овочівництва і
баштанництва). Опоненти: Яровий Г. І., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання (Харківський національний аграрний університету імені В. В. Докучаєва МОН України); Музика Л. П.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу рослинництва
(Інститут сільського господарства Північного Сходу
НААН України). (513/4)
Гайова Людмила Олександрівна, асистент кафедри
плодоовочівництва і зберігання Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва:
«Адаптивні елементи виробництва капусти цвітної у
Лівобережному Лісостепу України» (06.01.06 – овочівництво). Спецрада Д 65.357.01 в Інституті овочівництва
і баштанництва НААН України (62487, Харківська обл.,
сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1; тел. (057) 748-9191). Науковий керівник – Пузік Л. М., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри оптимізації технологічних систем імені Т. П. Євсюкова (Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка). Опоненти: Улянич О. І., доктор

с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва
(Уманський національний університет садівництва
МОН України); Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент
кафедри садово-паркового господарства, садівництва
та виноградарства (Вінницький національний аграрний
університет МОН України). (514/4)
Токарчук Тетяна Сергіївна, асистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету МОН
України: «Біохімічні процеси в організмі поросят у період відлучення та за дії вітаміну Е і цитратів Zn, Fе та Gе»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул.
В. Стуса, 38; тел. (032) 270-23-89). Науковий керівник –
Данчук В. В., доктор с.-г. наук, професор, заступник
директора з наукової та навчальної роботи Української
лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України). Опоненти: Стапай П. В., доктор
с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії живлення та біосинтезу продукції тварин
(Інститут біології тварин НААН України); Цехмістренко С. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
хімії (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України). (516/4)
Гайдаш Олександр Леонідович, в. о. завідувача лабораторії фізіології рослин та методів селекції ДУ «Інститут зернових культур НААН України»: «Селекція вихідного матеріалу змішаної зародкової плазми для синтезу
скоростиглих гібридів кукурудзи» (06.01.05 – селекція і
насінництво). Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур НААН України» (49027, м. Дніпро, вул.
Володимира Всрнадського, 14; тел. (0562) 36-26-18).
Науковий керівник – Черчель В. Ю., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора
з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів (ДУ «Інститут зернових
культур НААН України»). Опоненти: Лавриненко Ю. О.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, головний науковий співробітник відділу селекції (Інститут зрошуваного землеробства НААН України);
Ващенко В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри селекції і насінництва (Дніпровський державний аграрно-економічний університет МОН України).
(530/4)
Тетерук Олена Олегівна, декретна відпустка: «Агроекологічні особливості вирощування олійних культур
в зоні радіоактивного забруднення» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і
природокористування НААН України (03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник – Ландін В. П., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу радіоекології в
агросфері (Інститут агроекології і природокористування

НААН України). Опоненти: Романчук Л. Д., доктор с.-г.
наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку (Житомирський національний агроекологічний університет); Рашидов Намік Мамед огли,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біофізики сигнальних систем рослин (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України).(564/4)
Шевченко Тетяна Леонідівна, старший науковий
співробітник відділу екології та фармакогнозії Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і
природокористування НААН України: «Екологічні особливості інтродукції лікарських рослин в агрофітоценозах» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН України
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 52623-38). Науковий керівник – Глущенко Л. А., кандидат
біол. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи (Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України). Опоненти: Мудрак О. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); Рахметов Д. Б., доктор с.-г.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи
(Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН
України). (566/4)
Мазур Світлана Олександрівна, науковий співробітник лабораторії екології мікроорганізмів Інституту
агроекології і природокористування НААН України:
«Агроекологічна оцінка впливу ґрунтових гербіцидів на
біоценоз соняшнику» (03.00.16 – екологія). Спецрада
Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник –
Дем’янюк О. С., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи
(Інститут агроекології і природокористування НААН
України). Опоненти: Демидов О. А., доктор с.-г. наук,
доцент, член-кореспондент НААН України, директор
(Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла
НААН України); Волкогон В. В., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач
відділу сільськогосподарської мікробіології (Інститут
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України). (567/4)
Король Лариса Володимирівна, заступник завідувача відділу – завідувач лабораторії визначення біохімічних та технологічних показників якості Українського
інституту експертизи сортів рослин: «Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування
добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 26.360.01
в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків
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НААН України (03110. м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел.
(044) 275-50-00). Науковий керівник – Присяжнюк О. І.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії математичного моделювання та
інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України). Опоненти:
Карпук Л. М., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
(Білоцерківський національний аграрний університет МОН України); Новицька Н. В., кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент кафедри рослинництва (Національний
університет біоресурсів і природокористування України). (608/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Василенко В’ячеслав Миколайович, провідний
науковий співробітник Галузевого державного архіву
Служби безпеки України: «Архівно-кримінальні справи
як джерело вивчення репресій більшовицького режиму проти учасників повстанського руху за відновлення
УНР» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 36.053.03
у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник – Ільницький В. І., доктор істор. наук,
доцент, завідувач кафедри історії України (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Матяш І. Б., доктор істор. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії
міжнародних відносин і зовнішньої політики України
(Інститут історії України НАН України); Тараненко О. М.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (11/4)
Драган Володимир Іванович, вчитель-методист,
директор Бориславської ЗОШ № 3: «Стефан Ковалів:
інтелектуальна біографія» (07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Спецрада К 36.053.03 у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана Франка МОН
України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка. 24;
тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник – Біла С. Я.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Гирич І. Б., доктор істор. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України (Інститут української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України); Педич В. П., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри суспільних наук (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу). (12/4)
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Ребенок Валентин Володимирович, аспірант Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:
«Українське козацтво 1600 – 1622 років у працях краківської і варшавської історичних шкіл» (07.00.06 –
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни). Спецрада К 36.053.03 у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана
Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана
Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник –
Луняк Є. М., доктор істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України (Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя). Опоненти: Андрєєв В. М., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Синяк І. Л., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник відділу актової археографії (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). (15/4)
Саєнко Валерій Миколайович, лаборант Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара»:
«Олексій Тереножкін як дослідник давньої історії України» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 36.053.03 у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич,
вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий
керівник – Андрєєв В. М., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри історії України (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Яремчук В. П.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії (Національний університет «Острозька академія»);
Каряка О. В., кандидат істор. наук, молодший науковий
співробітник відділу «Польовий комітет» (Інститут археології НАН України). (17/4)
Соловей Галина Михайлівна, завідувач відділу
документного забезпечення та збереження наукових
фондів Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки НААН України: «Еволюція наукових основ
застосування протиерозійних заходів у землеробстві
Західної України (друга половина XX – початок XXI
століть)» (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
керівник – Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН України, директор (Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН України). Опоненти: Гамалія В. М., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії
науки і техніки (Державний університет інфраструктури
та технологій МОН України); Ковальська К. В., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри географії, екології
та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України). (24/4)

Василишин Степан Юрійович, заступник директора
з навчально-виховної роботи ЗОШ І – III ступенів села
Гадинківці Гусятинського району Тернопільської області: «Українсько-білоруські відносини (1991 – 2014 рр.)»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 58.053.04 у
Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027,
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352)
43-60-02). Науковий керівник – Алексієвець М. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). Опоненти: Дацків І. Б., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та дипломатії (Тернопільський
національний економічний університет); Санжаревський О. І., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри політології та національної безпеки (Національний
університет «Острозька академія»). (34/4)
Прийдун Степан Васильович, асистент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка: «Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991 – 2015)»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 58.053.04 у
Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027,
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352)
43-60-02). Науковий керівник – Алексієвець Л. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). Опоненти: Троян С. С., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри міжнародних відносин,
інформації та регіональних студій (Національний авіаційний університет); Толстов С. В., кандидат істор. наук,
доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень
(ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»). (35/4)
Підкошана Оксана Миколаївна, диспетчер ПрАТ
«Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (Ольшанська філія):
«Науковий доробок М. С. Стрілецького (1885 – 1967)
в галузі залізничного мостобудування та будівельної
механіки» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада К 26.820.02 у Державному університеті інфраструктури та технологій МОН України (04071, м.
Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 463-74-70). Науковий
керівник – Пилипчук О. Я., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Державний університет інфраструктури та
технологій). Опоненти: Литвинов О. П., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри соціальних наук
та психології (Маріупольський інститут ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»);
Грицюта О. О., кандидат істор. наук, доцент кафедри

всесвітньої історії та методології науки (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського). (114/4)
Янін Володимир Андрійович, тимчасово не працює:
«Науковий доробок інженера-конструктора Л. С. Лебедянського (1898 – 1968) в галузі локомотивобудування» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада К
26.820.02 у Державному університеті інфраструктури
та технологій МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 463-74-70). Науковий керівник – Пилипчук О. Я., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Державний
університет інфраструктури та технологій). Опоненти:
Тверитникова О. Є., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
і систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Карадобрій Т. А., кандидат істор. наук, в. о. директора коледжу (Кілійський
транспортний коледж Державного університету інфраструктури та технологій). (115/4)
Горопаха Сергій Віталійович, радник 2-го сектору
із забезпечення роботи заступника Міністра департаменту стратегічних комунікацій МЗС України: «Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз (1992 –
2013 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д
26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Руккас А. О., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мартинов А. Ю., доктор істор. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу
історії міжнародних відносин зовнішньої політики України (Інститут історії України НАН України); Перга Т. Ю.,
кандидат істор. наук, старший науковий співробітник
відділу глобальних і цивілізаційних процесів (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»). (201/4)
Багро Сергій Олександрович, старший науковий
співробітник науково-фондового відділу Національного заповідника «Софія Київська»: «Поняття вітчизни
в козацькій політичній риториці (друга половина XVII –
початок XVIII ст.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 26.133.02 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Щербак В. О., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри історії України (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Струкевич О. К., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри філології та
гуманітарних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); Станіславський В. В., кандидат істор.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків
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та раннього нового часу (Інститут історії України НАН
України). (202/4)
Проценко Євгенія Олександрівна, завідувач навчально-методичної лабораторії кафедри історії України
Донецького національного університету імені Василя
Стуса, м. Вінниця: «Культурні процеси на Донбасі в
роки Другої світової війни» (07.00.01 – історія України).
Спецрада К 12.093.04 у Маріупольському державному
університеті МОН України (87500, м. Маріуполь, просп.
Будівельників, 129-а; тел. (0629) 58-75-01). Науковий
керівник – Грідіна І. М., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Маріупольський державний університет
МОН України). Опоненти: Стяжкіна О. В., доктор істор.
наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття (Інститут
історії України НАН України); Пахоменко С. П., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Маріупольський державний університет МОН України). (223/4)
Нечитайло Валерій Володимирович, аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи
Центральноукраїнського національного технічного університету: «Грошовий обіг на території Гетьманщини
(1648 – 1764 рр.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада
К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). Науковий
керівник – Орлик В. М., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та
архівної справи (Центральноукраїнський національний
технічний університет). Опоненти: Гуржій О. І., доктор
істор. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України); БойкоГагарін А. С., кандидат істор. наук, провідний науковий
співробітник сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і боністики (Національний музей історії України). (297/4)
Безверха Вікторія Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу історії Кіровоградського
обласного краєзнавчого музею: «Васил Златарський
(1866 – 1935 рр.) – видатний представник болгарської
національної історіографії» (07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Спецрада К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-6394). Науковий керівник – Філоретова Л. М., кандидат
істор. наук, доцент, декан факультету історії та права
(Центральноукраїнський державний педагогічний уні66

верситет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Ярмошик І. І., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені
Івана Франка); Домановська М. Є., кандидат істор. наук,
фахівець І категорії Центру українських студій імені
Д. І. Багалія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (298/4)
Горбенко Алла Сергіївна, вчитель історії і правознавства ІФ ПНВК «Католицька ЗШ ІІ – ІІІ ступенів –
гімназія святого Василія Великого»: «Соціальна діяльність Католицької Церкви серед іммігрантів в Італії в
1991 – 2013 рр.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (372)
58-48-10). Науковий керівник – Жерноклеєв О. С., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника). Опоненти: Сич О. І., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України);
Неприцький О. А., кандидат істор. наук, доцент кафедри всесвітньої історії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
(403/4)
Нінічук Андрій Вячеславович, державний інспектор
відділу митного оформлення № 1 митного поста Краковець Львівської митниці ДФС: «Місця національної
пам’яті в сучасних українсько-польських взаєминах
1991 – 2018 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (372)
58-48-10). Науковий керівник – Стрільчук Л. В., доктор
істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Юрій М. Ф., доктор істор. наук,
професор кафедри філософських та соціальних наук
(Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету); Хахула Л. І., кандидат істор. наук, докторант
Центру дослідження українсько-польських відносин
(Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України). (550/4)
Гула Сергій Анатолійович, юрисконсульт Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету:
«Функціонування радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928 – 1938 рр.)» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий керівник – Васи-

льєв В. Ю., доктор істор. наук, завідувач сектору історико-енциклопедичних досліджень, провідний науковий
співробітник (Інститут історії України НАН України).
Опоненти: Шаповал Ю. І., доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний
науковий співробітник (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України);
Кравченко П. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри
всесвітньої історії факультету історії, етнології і права
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (697/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Шуляк Богдан Вікторович, завідувач відділення ОКП
«Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської облради: «Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на
сільських територіях» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України
(10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412) 37-4931). Науковий керівник – Скидан О. В., доктор екон.
наук, професор, ректор (Житомирський національний
агроекологічний університет МОН України). Опоненти:
Забуранна Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту імені Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Сиротюк Г. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки (Львівський національний аграрний університет МОН України). (14/4)
Пижик Олександр Андрійович, викладач кафедри
міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету: «Гармонізація системи
технічного регулювання України в процесі реалізації
економічної політики євроінтеграції» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009,
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51).
Науковий керівник – Савельєв Є. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародної економіки
(Тернопільський національний економічний університет МОН України). Опоненти: Луцишин З. О., доктор
екон. наук, професор, заступник директора Науковометодичного центру організації начального процесу
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Дугінець Г. В., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (16/4)
Шевченко Олег Олександрович, асистент кафедри
підприємництва та бізнесу Київського національного
університету технологій та дизайну: «Механізм управ-

ління енергозбереженням в системі закладів вищої
освіти» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.102.05 у Київському національному університеті технологій та дизайну
МОН України (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-24-82). Науковий керівник – Грищенко І. М., доктор екон. наук, професор, академік
НАПН України, ректор (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Мазур І. М.,
доктор екон. наук, доцент, державний експерт Директорату стратегічного планування та координації державної політики в галузі транспорту (Міністерство
інфраструктури України); Фігурка М. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,
маркетингу і менеджменту (Івано-Франківський ННІ
менеджменту Тернопільського національного економічного університету). (38/4)
Леськів Ігор Юрійович, директор Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету: «Інноваційно-інвестиційний механізм
формування і розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті
МОН України (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул.
Шевченка, 13; тел. (03849) 7-62-85). Науковий керівник – Іванишин В. В., доктор екон. наук, професор,
заслужений працівник сільського господарства України, ректор (Подільський державний аграрно-технічний
університет). Опоненти: Пуцентейло П. Р., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
(Тернопільський національний економічний університет); Сагачко Ю. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). (49/4)
Оганесян Валерік Самвелович, тимчасово не працює: «Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку продукції вівчарства» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному
аграрно-технічному університеті МОН України (32301,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.
(03849) 7-62-85). Науковий керівник – Місюк М. В.,
доктор екон. наук, професор, заслужений економіст
України, декан економічного факультету (Подільський
державний аграрно-технічний університет). Опоненти:
Талавиря М. П., доктор екон. наук, професор, директор НДІ економіки і менеджменту (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Беженар І. М., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації
та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). (50/4)
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Похиленко Наталія Михайлівна, науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного
управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України: «Організація системи сільськогосподарського дорадництва в Україні» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий
керівник – Кропивко М. Ф., доктор екон. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного
управління та адміністрування (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). Опоненти: Клочан В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (Миколаївський національний
аграрний університет); Криворучко І. М., кандидат екон.
наук, заступник академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, начальник
відділу методичного забезпечення інноваційного розвитку НААН України. (137/4)
Буряк Ірина Володимирівна, молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця МОН України: «Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств в умовах
формування нової економіки» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
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 керівник – Гончарова С. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки
та соціальних наук (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Дерій Ж. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки (Чернігівський національний технологічний
університет МОН України); Березіна О. Ю., кандидат
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів
(Черкаський державний технологічний університет
МОН України). (138/4)
Бєлобородова Марія Валеріївна, аспірант кафедри економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН
України: «Організаційно-економічне забезпечення
екологічної відповідальності промислових підприємств» (08.00.06 – економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища). Спецрада
Д 08.080.01 у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11).
Науковий керівник – Шаповал В. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки підприємства
(Національний технічний університет «Дніпровська
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політехніка» МОН України). Опоненти: Попова О. Ю.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу (ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет» МОН України, м. Покровськ);
Смоленніков Д. О., кандидат екон. наук, доцент, старший викладач кафедри управління (Сумський державний університет МОН України). (148/4)
Гончарук Інна Василівна, асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах
глобалізації» (08.00.01 – економічна теорія та історія
економічної думки). Спецрада Д 26.001.13 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Ігнатюк А. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, декан економічного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Герасименко А. Г.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики (Київський
національний торговельно-економічний університет);
Клевчік Л. Л., кандидат екон. наук, асистент кафедри
економічної теорії, менеджменту та адміністрування
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (210/4)
Кофанов Олексій Євгенович, асистент кафедри
інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Маркетингове забезпечення
реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Зозульов О. В.,
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри
промислового маркетингу (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Шафалюк О. К.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Ілляшенко Н. С.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (Сумський
державний університет). (211/4)
Ченуша Олександр Сергійович, директор філії
«Май Чойс»: «Забезпечення економічної безпеки
нафтопереробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 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 – Дергачова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Рєпіна І. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Христенко Л. М., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля). (212/4)
Черненко Оксана Володимирівна, старший викладач
кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Реформування маркетингової інформаційної системи виробників побутових котлів в умовах цифрової економіки» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Солнцев С. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри промислового маркетингу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Дубовик Т. В., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри журналістики
та реклами (Київський національний торговельно-економічний університет); Ілляшенко Н. С., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління
інноваційною діяльністю (Сумський державний університет). (213/4)
Шишолін Андрій Павлович, начальник відділу
зовнішньоекономічної діяльності департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Управління міжнародним
трансфером знань у закладах вищої освіти» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Войтко С. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
економіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Чухрай Н. І., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Національний
університет «Львівська політехніка»); Кам’янська О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи (ПВНЗ «Міжнародний університет
фінансів»). (214/4)
Кунаєв Артем Юрійович, заступник керівника управління з маркетингу та продажів вертольотної техніки
АТ «Мотор Січ»: «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту
авіабудівного підприємства» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.062.02 у Національному
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-77-39).
Науковий керівник – Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Запорізький
національний технічний університет МОН України).
Опоненти: Пілецька С. Т., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри економіки повітряного транспорту
(Національний авіаційний університет МОН України);
Кривов’язюк І. В., кандидат екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності (Луцький національний технічний університет МОН України). (215/4)
Іваськевич Христина Ігорівна, провідний державний
аудитор Західного офісу Держаудитслужби: «Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в
Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада
Д 35.051.01 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий
керівник – Ванькович Д. В., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Шевчук О. А., доктор екон. наук,
професор, перший проректор з навчально-методичної
та виховної роботи (Університет державної фіскальної
служби України); Коломийчук Н. М., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія
(Тернопільський національний економічний університет). (216/4)
Козакевич Ольга Романівна, аспірант кафедри
економіки підприємства Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Фіскальна політика
у забезпеченні стабільності валютного ринку України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
35.051.01 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий
керівник – Крупка І. М., кандидат екон. наук, доцент
кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Береславська О. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної
фіскальної служби України); Луцик А. І., кандидат екон.
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри податків та фіс69

кальної політики (Тернопільський національний економічний університет). (217/4)
Пилип’юк Ярина Василівна, молодший науковий
співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка: «Фінансове забезпечення
інноваційного розвитку економіки України» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Коваленко В. М., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Боронос В. Г., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного
університету); Костецький В. В., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та
страхування (Тернопільський національний економічний університет). (218/4)
Боришкевич Ірина Ігорівна, асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»:
«Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 36.814.02 у
Львівському національному аграрному університеті
МОН України (80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул.
В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий керівник – Якубів В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Зіновчук В. В.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри маркетингу (Житомирський національний агроекологічний університет);
Легеза Д. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу (Таврійський державний агротехнологічний університет). (220/4)
Полюк Мирослава Іванівна, викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва ПВНЗ «Університет Короля
Данила»: «Удосконалення системи оцінки та мотивації
персоналу на сільськогосподарських підприємствах»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України (80381, Львівська обл.,
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35).
Науковий керівник – Якубів В. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри управління та бізнесадміністрування (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
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Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції (Сумський
національний аграрний університет); Петришин Л. П.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та
оподаткування (Львівський національний аграрний університет). (221/4)
Нагорна Ірина Володимирівна, викладач кафедри
обліку та інформаційних технологій у бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету:
«Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;
тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Чумак О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи (ННІ менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»). Опоненти: Рожелюк В. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління
(Тернопільський національний економічний університет); Мулик Я. І., кандидат екон. наук, старший викладач
кафедри аудиту та державного контролю (Вінницький
національний аграрний університет). (222/4)
Носач Наталія Михайлівна, заступник директора з
фінансово-економічних питань регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»: «Облік і аналіз
реалізації товарів в підприємствах торгівлі» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;
тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Кащена Н. Б.,
кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний
університет харчування та торгівлі). Опоненти: Назарова К. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
фінансового аналізу та аудиту (Київський національний
торговельно-економічний університет); Чабанюк О. М.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-економічний
університет). (224/4)
Константінова Олена Вікторівна, асистент кафедри
землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури: «Еколого-економічні
засади використання земельно-ресурсного потенціалу
природоохоронних територій» (08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України (80381,
Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел.

(032) 224-23-35). Науковий керівник – Калина Т. Є.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри землеустрою та кадастру (Одеська державна академія будівництва та архітектури). Опоненти: Ступень Н. М., доктор
екон. наук, доцент, доцент кафедри кадастру територій
(Національний університет «Львівська політехніка»);
Касперевич Л. В., кандидат екон. наук, завідувач лабораторії збалансованого природокористування (Інститут
агроекології і природокористування). (263/4)
Ціолковська Софія Ігорівна, державний інспектор
Львівської митниці ДФС України: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 36.814.02 у
Львівському національному аграрному університеті
МОН України (80381, Львівська обл., м. Дубляни,
вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий
керівник – Губені Ю. Е., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Львівський національний аграрний
університет). Опоненти: Пугачов М. І., доктор екон.
наук, професор, член-кореспондент НААН України,
заступник директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Зінчук Т. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний агроекономічний
університет). (264/4)
Петрух Оксана Андріївна, асистент кафедри інформаційних систем та технологій Львівського національного аграрного університету: «Державне регулювання
інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 260-34-02). Науковий керівник – Юринець З. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Денисенко М. П., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки,
обліку і аудиту (Київський національний університет
технологій та дизайну); Глинянська Л. Й., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Національний університет
«Львівська політехніка»). (355/4)
Колешня Яна Олександрівна, асистент кафедри
менеджменту Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Енергетична складова економічної
безпеки підприємств агропромислового комплексу»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.002.23 у Національному технічному університеті

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Дергачова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Корчевська Л. О.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму (Херсонський національний технічний університет); Бараннік В. О., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник, головний
консультант відділу досліджень Центрального регіону
в м. Дніпро (Національний інститут стратегічних досліджень). (415/4)
Кирилюк Ірина Миколаївна, старший викладач
кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького: «Організаційно-економічний механізм
підвищення якості продукції тваринництва в Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному
приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061). Науковий керівник –
Ковальова О. В., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, заступник Міністра Мінагрополітики
та продовольства України. Опоненти: Ульянченко О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
МОН України); Халатур С. М., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет). (417/4)
Мальцев Максим Миколайович, асистент кафедри
маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН
України: «Стратегічне управління інноваційним розвитком морських портів» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел.
(0629) 44-63-13). Науковий керівник – Гончар В. В.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Макаренко М. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та підприємництва
на морському транспорті (Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» МОН України); Філіпішина Л. М., доктор екон.
наук, доцент, керівник інноваційного центру (Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України).
(420/4)
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Каргін Борис Борисович, системний адміністратор
ТОВ «Транспортно-туристична компанія Онікс-Тур»:
«Впровадження інноваційних інформаційних технологій у діяльність промислових підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» МОН
України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська,
7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий керівник – Логутова Т. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інноватики та управління (ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Макарова М. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах (ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»); Нємкова О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
безпеки інформаційних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (421/4)
Бірюков Микита Михайлович, начальник відділу розвитку транспорту департаменту транспорту та
зв’язку Маріупольської міськради: «Управління логістичними системами підприємств інтегрованої корпоративної структури» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87555,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629)
446-31-3). Науковий керівник – Колосок В. М., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри транспортного
менеджменту і логістики (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Макаренко М. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та підприємництва на
морському транспорті (Азовський морський інститут
Національного університету «Одеська морська академія» МОН України); Кулік Ю. М., кандидат екон. наук,
асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності (Луцький національний технічний університет МОН України). (422/4)
Кучеренко Юрій Анатолійович, начальник Сумського райвідділу Управління державної міграційної служби
України у Сумській області: «Економічні засади збереження та відтворення родючості земель в сільськогосподарських підприємствах» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському
державному аграрно-економічному університеті МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25;
тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – Чупіс А. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
фінансів і кредиту (Полтавська державна аграрна академія). Опоненти: Демчук Н. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Дніпровський державний аграрно72

економічний університет); Кошкалда І. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру (Харківський національний
аграрний університет імені В. В. Докучаєва). (425/4)
Галиш Наталія Андріївна, викладач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу Тернопільського
національного економічного університету: «Формування стратегії управління підприємством з виробництва
твердого біопалива» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009,
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-5059). Науковий керівник – Тибінь А. М., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму
і готельного бізнесу (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Джеджула В. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри інженерних систем у будівництві (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Котовська І. В.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту та
адміністрування (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). (428/4)
Брик Михайло Мирославович, викладач кафедри
фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинського ННІ економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету:
«Облік і аналіз формування біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)
47-50-59). Науковий керівник – Палюх М. С., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
(Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Калюга Є. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Коцупатрий М. М.,
кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри
обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (429/4)
Городко Михайло Вікторович, здобувач кафедри
економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Управління логістичною системою молокопереробних підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
08.804.01 у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36).

Науковий керівник – Вініченко І. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки (Дніпровський
державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Березіна Л. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Полтавська
державна аграрна академія); Демчук О. М., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування (Таврійський державний агротехнологічний університет). (430/4)
Завертаний Денис Володимирович, молодший
науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управління Приватної установи «Причорноморський НДІ економіки та інновацій»: «Організаційноекономічні засади формування конкурентних стратегій
підприємств хлібопекарської галузі України» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;
тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Андрейченко А. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту та інновацій (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Кирич Н. Б.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту у виробничій сфері (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН України); Янковой Р. В., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва
(Київський інститут бізнесу та технологій МОН України).
(432/4)
Менчинська Олена Миколаївна, асистент кафедри
економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН
України: «Управління інноваційним розвитком бізнеспроцесів підприємств машинобудування в інтегрованих
ланцюгах вартості» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий
керівник – Войнаренко М. П., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової
роботи (Хмельницький національний університет МОН
України). Опоненти: Кузьмін О. Є., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Мельник Л. М., доктор екон. наук, доцент
кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя МОН України). (482/4)
Хоружий Дмитро Григорович, тимчасово не працює:
«Механізм запобігання фінансовим кризам у банків-

ському секторі» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному
торговельно-економічному університеті МОН України
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31).
Науковий керівник – Шульга Н. П., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри банківської справи (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Вовчак О. Д., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (ДВНЗ «Університет банківської
справи»); Бортніков Г. П., кандидат екон. наук, економіст з управління ризиками (ДУ «Офіс адміністрування
проектів міжнародного фінансового співробітництва»).
(488/4)
Бондаренко Юлія Григорівна, асистент кафедри
менеджменту організацій Національного університету
«Львівська політехніка»: «Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий
керівник – Петрович Й. М., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри менеджменту організацій (ННІ економіки
і менеджменту). Опоненти: Микитенко В. В., доктор
екон. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу методології сталого розвитку (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України»); Шахно А. Ю., кандидат екон. наук, доцент,
в. о. завідувача кафедри економіки, організації та
управління підприємствами (Криворізький національний університет МОН України). (505/4)
Матвій Соломія Ігорівна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»: «Стратегічне управління
допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об’єднаннях» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий
керівник – Чухрай Н. І., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Таранюк Л. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Сумський державний
університет МОН України); Мироненко К. С., кандидат
екон. наук, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (Одеський
національний політехнічний університет МОН України).
(506/4)
Стець Оксана Мефодіївна, асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львів73

ська політехніка»: «Стратегія маркетингу цінності у
формуванні потенціалу конкурентоспроможності підприємства на ринку молокопродуктів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 25822-10). Науковий керівник – Крикавський Є. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і
логістики (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Якимишин Л. Я., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри промислового маркетингу
(Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя МОН України); Кубрак Н. Р., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України).
(507/4)
Вітько Даніїл Олександрович, тимчасово не працює: «Детермінанти конкурентоспроможності компаній
на аграрних ринках ЄС» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д
26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Шнирков О. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Чужиков В. І., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків, професор кафедри європейської економіки і бізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
Беззубченко О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Маріупольський державний університет). (524/4)
Диндар Антон Сергійович, асистент кафедри європейської економіки і бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-50-55). Науковий
керівник – Чужиков В. І., доктор екон. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України).
Опоненти: Шнирков О. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України); Проскуріна М. О., кандидат
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екон. наук, доцент, доцент кафедри шоу-бізнесу (Київський національний університет культури і мистецтв
МОН України). (536/4)
Завистовська Ганна Іполитівна, старший викладач
кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Урядовий фінансовий контроль в Україні: пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий
керівник – Стефанюк І. Б., кандидат екон. наук, доцент,
заступник директора департаменту контролю публічної
адміністрації та міжбюджетних відносин (Рахункова
палата України). Опоненти: Шевчук О. А., доктор екон.
наук, професор, перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи (Університет державної фіскальної служби України ДФС України); Шевченко Н. В.,
кандидат екон. наук, начальник Управління Північносхідного офісу Державної аудиторської служби у Сумській області. (537/4)
Лубковський Сергій Анатолійович, тимчасово не
працює: «Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації приватних та суспільних інтересів» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий
керівник – Опарін В. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Крупка М. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Коротун В. І.,
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник,
в. о. директора НДІ фіскальної політики (Університет
державної фіскальної служби України ДФС України).
(555/4)
Грошев Сергій Володимирович, головний спеціаліст – юрисконсульт Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова: «Управління ефективністю використання земельних ресурсів
фермерських господарств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88).
Науковий керівник – Гуторов А. О., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування (ННЦ «Інститут

аграрної економіки»). Опоненти: Кропивко М. М., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки
і продовольства НААН України; Воронько-Невіднича Т. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту (Полтавська державна аграрна академія
МОН України). (577/4)
Мороз Світлана Геннадіївна, завідувач Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз імені
заслуженого професора М. С. Бокаріуса: «Регуляторна
політика розвитку малого підприємництва в Україні»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул.
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий
керівник – Барна М. Ю., доктор екон. наук, доцент, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих
товариств України). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН
України); Піхняк Т. А., кандидат екон. наук, старший
викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний
інститут Укоопспілки). (585/4)
Мойсеєнко Ігор Валентинович, аспірант кафедри
економічної та прикладної економіки Львівського
торговельно-економічного університету Центральної
спілки споживчих товариств України: «Управління
соціальною відповідальністю підприємництва в умовах трансформаційної економіки України» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки
споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул.
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Куцик В. І., кандидат екон. наук, доцент,
професор кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України). Опоненти: Васильців Т. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (ДУ
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України); Макара О. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки МОН України). (586/4)
Дмитрієва Наталія Олександрівна, старший викладач
кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»: «Концептуальні засади
розвитку електронної торгівлі в національній економіці»

(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна
академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського,
15; тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник – Поліванов В. Є., кандидат екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти:
Плескач В. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри прикладних інформаційних систем (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Голіонко Н. Г., кандидат екон. наук, доцент кафедри стратегії
бізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (589/4)
Гончар Лілія Олександрівна, викладач кафедри
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв:
«Формування державної стратегії управління змінами
у сфері послуг» (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 – Батченко Л. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри готельно-ресторанного
і туристичного бізнесу (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Солоха Д. В.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь); Масюк Ю. О., кандидат екон. наук,
доцент кафедри туризму (Львівський національний університет імені Івана Франка). (590/4)
Яриєв Самір Сафар огли, тимчасово не працює:
«Інструменти фінансового ринку в управлінні ризиками
банку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада
Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-3635). Науковий керівник – Гапонюк М. А., кандидат екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Гуцал І. С.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансового менеджменту та страхування (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Ключка О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри
фінансових ринків (Університет державної фіскальної
служби України ДФС України). (592/4)
Коломієць Вадим Лазаревич, старший викладач
кафедри фондового ринку та корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку: «Державний банк розвитку в інституційній структурі
національної економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Пере75

моги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий керівник –
Леонов Д. А., кандидат екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Зимовець В. В., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
фінансів реального сектору (ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»); Хоружий С. Г., кандидат
екон. наук, докторант (ДВНЗ «Університет банківської
справи» МОН України). (594/4)
Сидоренко Олександр Миколайович, асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»: «Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел.
(044) 456-63-58). Науковий керівник – Лук’яненко О. Д.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Орловська Ю. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України); Рубцова М. Ю.,
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник,
доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (595/4)
Щирська Антоніна Юліївна, головний бухгалтер
СТОВ «Надія ВП»: «Розвиток обліку в забезпеченні
якості інформації» (08.00.09 – бухгалтерський облік,
аналіз та аудит – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005,
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22).
Науковий керівник – Мороз Ю. Ю., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України). Опоненти: Плахтій Т. Ф., доктор екон. наук, доцент, доцент
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
(Вінницький національний аграрний університет МОН
України); Шиманська К. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). (596/4)
Сироїд Надія Павлівна, аспірант кафедри обліку і
аудиту Житомирського державного технологічного університету: «Бухгалтерський облік і контроль витрат на
забезпечення екологічної якості продукції» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еко76

номічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН
України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел.
(0412) 24-14-22). Науковий керівник – Замула І. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомирський державний технологічний
університет МОН України). Опоненти: Дерій В. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку
і оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський національний економічний університет МОН
України); Плахтій Т. Ф., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки (Вінницький національний аграрний університет
МОН України). (597/4)
Ковальчук Володимир Володимирович, асистент
кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування Житомирського державного технологічного університету: «Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському
державному технологічному університеті МОН України
(10005. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412)
24-14-22). Науковий керівник – Свірко С. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу
та страхування (Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН України); Макурін А. А.,
кандидат екон. наук, асистент кафедри обліку і аудиту (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» МОН України). (599/4)
Заєць Наталія Миколаївна, начальник відділу
зовнішньоекономічної та закупівельної діяльності
Дочірнього підприємства «Вуглесинтезгаз України»:
«Аналіз та контроль процедур закупівель за державні кошти» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий
керівник – Дрозд І. К., доктор екон. наук, професор,
директор Центру підвищення кваліфікації (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). Опоненти: Письменна М. С., доктор екон.
наук, доцент, декан факультету менеджменту (Льотна
академія Національного авіаційного університету МОН
України); Свірко С. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економічної безпеки, публічного
управління та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет МОН України). (600/4)

Терещенко Людмила Володимирівна, головний
державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки Управління аудиту ГУ
ДФС у Харківській області: «Ефективність менеджменту персоналу в процесі організаційних змін на підприємстві» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця).
Опоненти: Данько Ю. І., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Сумський національний
аграрний університет); Маргасова В. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет). (620/4)
Марчук Лариса Леонідівна, асистент кафедри економіки і управління Одеської державної академії технічного
регулювання та якості: «Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в
Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (046)
266-51-03). Науковий керівник – Сакун А. Ж., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України). Опоненти: Стоянова-Коваль С. С.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і
оподаткування (Одеський державний аграрний університет МОН України); Русан В. М., кандидат екон. наук,
старший науковий співробітник, заступник завідувача
відділу секторальної економіки (Національний інститут
стратегічних досліджень). (622/4)
Перчук Оксана Володимирівна, старший викладач
кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»: «Реалізація бюджету для
громадян в системі управління публічними фінансами» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (046) 266-51-03). Науковий керівник – Ігнатенко М. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України). Опоненти: Сідельникова Л. П., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Херсонський національний технічний університет МОН

України); Аранчій В. І., кандидат екон. наук, професор,
ректор (Полтавська державна аграрна академія МОН
України). (623/4)
Разгуліна Наталія Олександрівна, науковий співробітник Чернігівського національного технологічного
університету: «Розвиток банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел.
(046) 266-51-03). Науковий керівник – Дубина М. В.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет МОН України).
Опоненти: Прокопенко В. Ю., доктор екон. наук, професор, директор (Міжнародний інститут інноваційних
освітніх технологій); Давидюк О. О., кандидат екон.
наук, помічник начальника Інституту з фінансово-економічної роботи – начальник фінансово-економічної
служби (Інститут Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» МОН
України). (624/4)
Воробей Юлія Миколаївна, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету: «Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада К 26.055.06 у Київському
національному торговельно-економічному університеті
МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044)
531-49-72). Науковий керівник – Онищенко В. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний
торговельно-економічний університет МОН України).
Опоненти: Ільницький Д. О., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Рубцова М. Ю., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, доцент
кафедри міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка МОН України). (625/4)
Сторожчук Володимир Миколайович, начальник
управління митно-тарифного регулювання департаменту адміністрування митних платежів та митнотарифного регулювання ДФС України: «Лібералізація
митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі»
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада К 26.055.06 у Київському
національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел.
(044) 531-49-72). Науковий керівник – Калюжна Н. Г.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний
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торговельно-економічний університет МОН України).
Опоненти: Журба І. Є., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму
(Хмельницький національний університет МОН України); Іринчина І. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (626/4)
Пінчук Денис Вікторович, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету: «Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими засобами»
(08.00.03 – економіка та управління націо-нальним господарством). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН
України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 53149-72). Науковий керівник – Юхименко В. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних
економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Ємельяненко Л. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Желюк Т. Л., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (627/4)
Сапотніцька Наталія Ярославівна, старший лаборант навчально-наукового відділу Рівненського державного гуманітарного університету: «Логістична
політика в реалізації стратегії сталого розвитку підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник – Мних О. Б., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Якимишин Л. Я., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри промислового маркетингу
(Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя МОН України); Касян С. Я., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії
та маркетингу (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара МОН України). (660/4)
Філатова Ірина Олександрівна, асистент кафедри
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Інформаційно-аналітичне
забезпечення клієнто-орієнтованого управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної
галузі» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у Харків78

ському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43).
Науковий керівник – Момот Т. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансово-економічної
безпеки, обліку і аудиту (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
Опоненти: Аванесова Н. Е., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та кредиту (Харківський національний університет будівництва та архітектури); Селезньова О. О., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу (Одеська державна академія будівництва та архітектури). (662/4)
Білогор Людмила Анатоліївна, директор Житомирського коледжу будівництва і архітектури Київського
національного університету будівництва і архітектури
МОН України: «Фінансово-економічна безпека ефективного функціонування будівельного підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.056.03 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37).
Науковий керівник – Бєлова А. І., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри економіки та менеджменту
(ВСП «Інститут інноваційної освіти» Київського національного університету будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-методичної роботи (Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України); Вакараш В. В., кандидат
екон. наук, доцент кафедри менеджменту (Нікопольський економічний університет МОН України). (683/4)
Кочедикова Альона Євгенівна, старший викладач
кафедри менеджменту і маркетингу ПВНЗ «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом»: «Спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку
будівельного підприємства» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03680, м. Київ, Повітрофлотеький просп., 31;
тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Бондар О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту в будівництві (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України).
Опоненти: Лазарєва М. Г., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту організації (Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН України); Орловська О. В., кандидат екон. наук,
доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної
підготовки (Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України). (685/4)

Петренко Ганна Сосоївна, головний бухгалтер
Київського національного університету будівництва і
архітектури МОН України: «Методичні принципи формування бюджетної політики спеціалізованих будівельних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному
університеті будівництва і архітектури МОН України
(03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
244-96-37). Науковий керівник – Бондар О. А., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти:
Лазарєва М. Г., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри менеджменту організації (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Зеленков Ю. О., кандидат екон. наук, інженер (ТОВ
«Інжинірингова компанія «Перспектива»). (686/4)
Цибенко Ірина Ігорівна, заступник директора з розвитку та патентно-інформаційної роботи Державної
науково-технічної бібліотеки МОН України: «Економікоорганізаційні моделі формування інтелектуального будівельного продукту» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-9637). Науковий керівник – Жарінова А. Г., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри економіки будівництва
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Чубукова О. Ю., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної
кібернетики та маркетингу (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України); Іваненко Н. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
економічної кібернетики (Національний авіаційний університет МОН України). (687/4)
Циркун Тетяна Олександрівна, старший керівник
проекту ПрАТ «КРМQ Аудит»: «Динаміка структури
капіталу промислових підприємств в умовах ринкової
нестабільності» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-9637). Науковий керівник – Шегда А. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Вагонова О. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки та підприємництва (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України); Фурдичко О. І., доктор екон. наук, професор,
директор (Інститут агроекології і природокористування
НААН України). (688/4)

Корчевний Олександр Федорович, заступник
начальника відділу надання адміністративних та інших
послуг ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві: «Прикладний інструментарій вдосконалення конкурентоспроможності будівельного підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03
у Київському національному університеті будівництва і
архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий консультант – Бондар О. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту в будівництві (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Лазарєва М. Г., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту
організації (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Оніщук В. О., кандидат екон. наук, ректор (Нікопольський економічний
університет МОН України). (693/4)
Дяченко Юлія Анатоліївна, асистент кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада
Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів
і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Охріменко І. В., доктор екон. наук,
професор, проректор з навчальної та наукової роботи
(Київський кооперативний інститут бізнесу і права);
Шпичак О. М., доктор екон. наук, професор, академік
НААН України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут
аграрної економіки» НААН України); Дудяк Р. П., кандидат екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри туризму (Львівський національний аграрний університет).
(702/4)
Євстахевич Андрій Львович, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ПВНЗ
«Львівський університет бізнесу та права»: «Принципи
та механізми менеджменту соціальної відповідальності підприємств» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська,
99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий керівник –
Янковська Л. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»).
Опоненти: Петрович Й. М., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри менеджменту організацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Волинець І. Г., кандидат екон. наук, доцент кафедри еконо79

міки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки МОН України). (706/4)
Воробйов Віталій Володимирович, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»: «Комплексна оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості підприємства в кризових умовах»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021,
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-8708, 92-87-06). Науковий керівник – Петрик І. В., доктор екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права»). Опоненти: Ковальчук С. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і
торговельного підприємництва (Хмельницький національний університет МОН України); Бочко О. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
і логістики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (707/4)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Ломачинська Світлана Володимирівна, старший
лаборант відділу по роботі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні» (09.00.11 – релігієзнавство).
Спецрада К 14.053.02 у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка МОН України (10008,
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. (0412)
37-27-63). Науковий керівник – Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор, член-кореспондент, академіксекретар Відділення вищої освіти НАПН України. Опоненти: Васильєва І. В., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії та соціології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця); Котлярова Т. О., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (90/4)
Трегуб Ганна Анатоліївна, редактор ТОВ «Український тиждень»: «Дивергентні процеси в конфесіях
пізнього протестантизму України другої половини XX –
початку XXI століття: зовнішні та внутрішні чинники»
(09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.133.07 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044)
272-19-02). Науковий керівник – Филипович Л. О., доктор філософ. наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігії (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). Опоненти: Панчук І. І., доктор
філософ. наук, доцент, професор кафедри філософії
(Рівненський державний гуманітарний університет);
Спис О. А., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
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кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний університет інфраструктури та технологій). (183/4)
Ходанич Юрій Михайлович, викладач кафедри
філософії факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Милосердя
як аксіологічний феномен: соціально-філософський
аспект» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії). Спецрада Д 26.133.07 у Київському університеті
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Левкулич В. В., кандидат філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри філософії (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). Опоненти: Пасько Я. І.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
філософії (Київський університет імені Бориса Грінченка); Щербакова Н. В., кандидат філософ. наук, старший
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук (Таврійський державний агротехнологічний університет).
(184/4)
Данилов Дмитро Анатолійович, фізична особа –
підприємець Данилов Д. А.: «Трансформація поняття
«дг’яна» у вченні йоги (історико-філософський аналіз)»
(09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 26.161.02 в
Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
(01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительска, 4; тел. 278-0605). Науковий керівник – Завгородній Ю. Ю., доктор
філософ. наук, старший науковий співробітник, відділ історії зарубіжної філософії сектору історії східної
філософії (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України). Опоненти: Секундант С. Г., доктор філософ.
наук, доцент, завідувач кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Гнатовська Г. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри історії філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (312/4)
Нікітіна Зорина Ігорівна, керівник проектів та програм ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»: «Концепція знання Теофана Прокоповича в європейському
історико-філософському контексті» (09.00.05 – історія
філософії). Спецрада Д 26.161.02 в Інституті філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-06-05). Науковий керівник – Йосипенко С. Л., доктор філософ. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії філософії України
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України).
Опоненти: Альчук М. П., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри теорії та історії культури
(Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Пастушенко Л. А., кандидат філософ.
наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН України). (313/4)

Зіневич Анастасія Сергіївна, тимчасово не працює:
«Людина і світ в екзистенціальній філософії Г. Марселя та Е. Мінковського» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 26.161.02 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-06-05). Науковий
керівник – Лях В. В., доктор філософ. наук, професор,
завідувач відділу історії зарубіжної філософії (Інститут
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). Опоненти: Таранов С. В., доктор філософ. наук, доцент, заступник директора (Центр гуманітарної освіти НАН України);
Фоменко А. М., кандидат філософ. наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та
регіональних студій (Національний авіаційний університет МОН України). (314/4)
Гребенюк Арсен Вікторович, тимчасово не працює:
«Міф у контексті сучасної масової культури» (09.00.04 –
філософська антропологія, філософія культури). Спецрада Д 26.161.02 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-06-05). Науковий керівник – Головей В. Ю., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри культурології і хореографічного мистецтва
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки МОН України). Опоненти: Хамітов Н. В.,
доктор філософ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України);
Комісар Л. П., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології і філософії мови імені
професора О. М. Ороховського (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (372/4)
Захаріна Марина Іванівна, старший викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського національного
технологічного університету: «Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В. В. Зеньковського: соціальний вимір» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16
у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Доній Н. Є., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри економіки та соціальних дисциплін (Академія
державної пенітенціарної служби України). Опоненти:
Крилова С. А., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософської антропології (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Попович М. Д., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Подільський державний аграрнотехнічний університет). (560/4)
Шохов Олександр Сергійович, здобувач кафедри
культурології Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова: «Стратегії дослідження комуні-

кації: парадигмальний аспект» (09.00.02 – діалектика і
методологія пізнання). Спецрада Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 723-52-54). Науковий керівник – Богата Л. М.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри культурології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Петрушенко В. Л.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
філософії (Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»);
Іванова Є. М., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії (Національний університет «Одеська морська академія»). (576/4)
Костроміна Ганна Михайлівна, старший викладач
кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Філософська концептуалізація
соціального потенціалу знання у векторі сталого розвитку суспільства» (09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Мельниченко А. А., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри теорії та практики управління (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Доній Н. Є., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін
(Академія державної пенітенціарної служби України);
Сакун А. В., доктор філософ. наук, доцент, завідувач
кафедри філософії, політології та українознавства
(Київський національний університет технологій та
дизайну). (609/4)
Бельдій Оксана Вячеславівна, тимчасово не працює:
«Символіка кольору в релігійних культурах» (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 – Дорога А. Є., кандидат
філософ. наук, професор, професор кафедри етики та
естетики (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Ангелова А. О., доктор
філософ. наук, доцент, доцент кафедри театрознавства (Київський національний університет театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Сарапін О. В.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства (Національний університет імені Тараса
Шевченка). (614/4)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бондарчук Наталія Ігорівна, аспірант кафедри
прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»: «Семантичний простір
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онлайн-наративу про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет 2014 – 2017 рр.)»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у
Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул.
Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий
керівник – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри англійської філології (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Фролова І. Є., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри перекладознавства імені Миколи
Лукаша (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна); Адаменко О. В., кандидат філол. наук,
доцент кафедри іноземних мов (Запорізький національний технічний університет). (51/4)
Матковська Ганна Олександрівна, викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві
форми англійськомовного модерністського тексту (на
матеріалі романів В. Вулф)» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;
тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник – Глінка Н. В.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії,
практики та перекладу англійської мови (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства (ННІ
психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності); Любимова С. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
іноземних мов (Одеський національний політехнічний
університет). (52/4)
Алатея Махмуд Мохаммед Хасан, аспірант кафедри
романо-германської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили: «Жанрова
специфіка, проблемно-тематичний аспект і поетика
short stories Грема Гріна» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили
МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників,
10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Міхільов О. Д., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри романо-германської філології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили).
Опоненти: Потніцева Т. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Нагачевська О. О., кандидат філол. наук, доцент,
директор Інституту лінгвістики та психології (Київський
міжнародний університет). (86/4)
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Мосур Оксана Сергіївна, аспірант кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Мікротопонімія кінця XVIII – початку XIX століття: Самбірський циркул» (10.02.01 – українська мова). Спецрада
К 35.051.23 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). Науковий
керівник – Купчинська З. О., доктор філол. наук, доцент
кафедри української мови імені професора Івана
Ковалика (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Аркушин Г. Л., доктор філол.
наук, професор кафедри історії та культури української
мови (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки); Редьква Я. П., кандидат філол.
наук, доцент кафедри історії та культури української
мови (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича). (143/4)
Поліщук Наталія Олександрівна, викладач української мови та літератури Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу: «Термінолексика
як джерело оновлення газетного тексту (на матеріалі
газет перших десятиліть XXI ст.)» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 35.051.23 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
261-60-48). Науковий керівник – Кочан І. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладного мовознавства (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Космеда Т. А., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри романських
мов і світової літератури (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Яценко Н. О.,
кандидат філол. наук, старший науковий співробітник
відділу граматики та наукової термінології (Інститут
української мови НАН України). (144/4)
Солюк Леся Богданівна, аспірант кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Семантико-синтаксичні функції предикатного
зв’язку (копули) у приіменній позиції в німецькій та
українській мовах» (10.02.17 – порівняльно-історичне
та типологічне мовознавство). Спецрада К 35.051.15
у Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник –
Кононенко В. І., доктор філол. наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та
германського мовознавства (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти: Паславська А. Й., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Бєлих О. М., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри німецької філології (Східноєвропей-

ський національний університет імені Лесі Українки).
(248/4)

лінгвістики (Луцький національний технічний університет). (252/4)

Бойко Ірина Ігорівна, асистент кафедри романогерманської філології Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:
«Англійська термінологія косметології та естетичної
медицини: генеза, структура, семантика, прагматика»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 35.051.15 у
Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник –
Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри іноземних мов для природничих факультетів
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Єсипенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Чугу С. Д., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології та перекладу (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (249/4)

Стрільчик Богдан Андрійович, тимчасово не працює: «Оніричний дискурс сучасної української прози
(на матеріалі романів Степана Процюка, Володимира
Єшкілєва та Андрія Жураківського» (10.01.01 – українська література). Спецрада К 20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий
керівник – Баран Є. М., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри української літератури (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Михида С. П., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри української та
зарубіжної літератури (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Белімова Т. В., кандидат філол. наук, доцент,
провідний науковий редактор (Інститут літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України). (255/4)

Годісь Юлія Ярославівна, асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Комунікативно-когнітивні засади
мотиваційного жанру “мистецтво успіху” (на матеріалі
англомовних текстів)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 35.051.15 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04).
Науковий керівник – Яхонтова Т. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Бистров Я. В., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської
філології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Крисанова Т. А.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (250/4)
Поляк Ірина Павлівна, аспірант кафедри української
мови Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки: «Функційно-семантична категорія
неозначеності в сучасній українській літературній мові»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 32.051.02 у
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43000, м. Луцьк, просп.
Волі, 13; тел. (0332) 72-01-23). Науковий керівник –
Костусяк Н. М., доктор філол. наук, професор кафедри
української мови (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). Опоненти: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач
відділу граматики та наукової термінології (Інститут
української мови НАН України); Тиха Л. Ю., кандидат
філол. наук, доцент кафедри української та іноземної

Гуляк Тетяна Миколаївна, викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського
факультету ДВНЗ «Національна академія внутрішніх
справ»: «Модифікації жіночого детективного роману у творчості Дороті Сейерс та Ірен Роздобудько»
(10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада
К 20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Девдюк І. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Харлан О. Д., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
(Бердянський державний педагогічний університет);
Чик О. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
іноземних мов та методики їх викладання (Кременецька
обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса
Шевченка). (256/4)
Жуган Наталія Анатоліївна, викладач Черкаського
державного бізнес-коледжу: «Лексика ткацтва у середньонаддніпрянських говірках» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада К 73.053.07 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (18031, м. Черкаси, вул. Шевченка, 81; тел.
(0472) 35-53-96). Науковий керівник – Мартинова Г. І.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
українського мовознавства і прикладної лінгвістики
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Гриценко П. Ю., доктор
філол. наук, професор, директор (Інститут української
мови НАН України); Гримашевич Г. І., кандидат філол.
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наук, доцент, доцент кафедри української мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
(299/4)
Глуховська Марина Сергіївна, завідувач підготовчого відділення ВМЗ Харківської державної академії
фізичної культури: «Асоціативно-порівняльна мотивація українських словотвірних інновацій у сфері іменника» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05
у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Олексенко О. А., кандидат філол. наук,
професор, завідувач кафедри української мови (Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Колоїз Ж. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Криворізький державний педагогічний
університет МОН України); Мізіна О. І., кандидат філол.
наук, доцент кафедри українознавства, культури та
документознавства (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України).
(337/4)
Каруник Катерина Дмитрівна, старший викладач
кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки
Харківської медичної академії післядипломної освіти: «Юрій Шевельов як дослідник української мови»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Вакуленко С. В., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української мови (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Масенко Л. Т., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
мови (Національний університет «Києво-Могилянська
академія» МОН України), провідний науковий співробітник (Інститут української мови НАН України); Карікова Н. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). (338/4)
Сметана Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Лексико-синтаксичні
особливості поетичного мовлення В. Свідзінського»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Калашник Ю. І., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української мови (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
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України). Опоненти: Маленко О. О., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди МОН України); Галаур С. П., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
української мови (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України).
(339/4)
Педченко Олена Василівна, старший викладач
кафедри слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету: «Філософія
кохання у прозі російських символістів: ґендерний
аспект (на матеріалі творчості В. Брюсова, З. Гіппіус,
Д. Мережковського і Н. Петровської)» (10.01.02 – російська література). Спецрада К 26.053.22 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
234-11-08). Науковий керівник – Пахарєва Т. А., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри світової
літератури та теорії літератури (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Погребна В. Л., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики (Запорізький національний технічний університет); Євстаф’єва Н. П., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри історії російської
літератури (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (340/4)
Лабенко Оксана Вікторівна, асистент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Концепт «ХВОРОБА» в
українській, англійській та французькій мовах: етнолінгвістичний та лінгвопрагматичний аспекти» (10.02.15 –
загальне мовознавство). Спецрада К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; тел. (048)
715-38-28). Науковий керівник – Пальчевська О. С.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Глущенко В. А., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри германської та слов’янської філології (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»,
м. Слов’янськ); Ладиненко А. П., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри іноземних мов № 2 (Національний університет «Одеська юридична академія»). (360/4)
Шульга Світлана Ярославівна, викладач кафедри
іноземних мов Придністровського державного університету імені Т. Г. Шевченка, м. Тирасполь, Молдова:
«Семантико-синтаксичні особливості паремій української та англійської мов: зіставно-типологічний аспект»
(10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України (65009, м. Одеса,

Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий
керівник – Кононенко І. В., доктор філол. наук, доцент,
доцент кафедри україністики (Варшавський університет, м. Варшава, Польща). Опоненти: Терехова С. І.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри
російської мови і літератури (Київський національний
лінгвістичний університет); Петров О. О., кандидат
філол. наук, доцент кафедри германської і слов’янської
філології та зарубіжної літератури (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (361/4)
Піндосова Тамара Сергіївна, старший викладач
кафедри англійської мови з підготовки морських
фахівців за скороченою програмою навчання Херсонської державної морської академії: «Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект» (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 – Борисова Т. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
перекладознавства та прикладної лінгвістики (Херсонський державний університет). Опоненти: Самохіна В. О., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Стодолінська Ю. В.,
кандидат філол. наук, старший викладач кафедри
англійської філології (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили). (367/4)
Шайнер Ірина Ігорівна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект» (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 – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Волкова С. В.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри
англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський національний
лінгвістичний університет); Воробйова М. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики
перекладу з англійської мови (Запорізький національний університет). (368/4)
Олійник Ганна Олександрівна, викладач кафедри
англійської мови № 3 Національного університету
«Одеська морська академія»: «Вербальні та невербальні
засоби вираження нерозуміння в сучасному англомовному літературному та кінодискурсі: когнітивно-прагматичне дослідження» (10.02.04 – германські мови).

Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058,
м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03).
Науковий керівник – Бігунова Н. О., доктор філол. наук,
доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної
фонетики англійської мови (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Морозова О. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Демчук А. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри германської філології та методики викладання
іноземних мов (ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН
України). (375/4)
Петрова Галина Леонідівна, викладач кафедри
романської і новогрецької філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету:
«Національно-культурна специфіка мовної свідомості
носіїв української, англійської та новогрецької мов (на
матеріалі рекламного дискурсу продуктів харчування)» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада Д
26.054.04 у Київському національному лінгвістичному
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий
керівник – Терехова Д. І., кандидат філол. наук, доцент,
професор кафедри української філології та славістики
(Київський національний лінгвістичний університет).
Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри
загального та прикладного мовознавства і слов’янської
філології (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця); Дячук О. В., кандидат філол.
наук, доцент кафедри сучасних європейських мов (Національний університет державної фіскальної служби
України). (376/4)
Могилко Юлія Олексіївна, старший викладач кафедри корейської філології Київського національного
лінгвістичного університету: «Національна специфіка
корейської дитячої літератури XX століття» (10.01.04 –
література зарубіжних країн). Спецрада Д 26.001.39 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Алієва Заміна Керім-кизи, кандидат філол. наук,
доцент кафедри тюркології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Овчаренко Н. Ф., доктор філол. наук, завідувач відділу світової літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України); Щербаков Я. І., кандидат філол. наук,
старший викладач кафедри східних мов та перекладу
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (397/4)
Харькова Ганна Володимирівна, викладач кафедри англійської мови № 2 Національного університету
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«Одеська морська академія»: «Просодичні особливості
команд в англомовному судноплавному та художньому кінематографічному дискурсах (інструментальнофонетичне дослідження)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058,
м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03).
Науковий керівник – Кравченко Н. О., доктор філол.
наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор,
декан факультету іноземної філології, завідувач кафедри східної філології (Київський національний лінгвістичний університет МОН України); Черняєва І. А., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри української
та іноземної мови (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (491/4)
Бондаренко Катерина Андріївна, старший лаборант кафедри теоретичної та прикладної фонетики
англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Просодичні особливості
спонукальних висловлювань в англомовному інституційному дискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д
41.051.02 в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса,
Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Кравченко Н. О., доктор філол. наук,
доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
фонетики англійської мови (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Приходько Г. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри англійської філології (Запорізький
національний університет МОН України); Галянт Г. В.,
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської
мови № 2 (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України). (492/4)
Лісовська Алла Олегівна, старший лаборант кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Усна
англомовна молитва в сучасному художньому кінодискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Кравченко Н. О., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри
теоретичної та прикладної фонетики англійської мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Приходько Г. І., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології (Запорізький національний університет МОН
України); Смаглій В. М., кандидат філол. наук, доцент,
86

завідувач кафедри професійної англійської мови
(Одеський національний морський університет МОН
України). (493/4)
Даценко Яна Вікторівна, старший викладач кафедри
гуманітарних та природничо-економічних дисциплін
Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Психопоетика творчості Григора Тютюнника» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 73.053.03 у Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
81; тел. (0472) 35-53-95). Науковий керівник – Михида С. П., доктор філол. наук, професор кафедри української та зарубіжної літератури (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка). Опоненти: Гурбанська А. І., доктор філол.
наук, професор кафедри української мови і літератури (Київський національний університет культури і
мистецтв); Кошова І. О., кандидат філол. наук, доцент
кафедри української літератури та компаративістики
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (654/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Цилюрик Римма Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Правове регулювання використання земельних ділянок для органічного землеробства» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий керівник – Шульга М. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри земельного
та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Кулинич П. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького); Заєць О. І., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри земельного та
аграрного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (4/4)
Россоха Кирил Олегович, асистент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН
України: «Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів України» (12.00.10 – судоустрій;
прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 64.086.03 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник –
Назаров І. В., доктор юрид. наук, доцент, заступник
голови (Національне агентство із забезпечення якості
вищої освіти). Опоненти: Руденко М. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри правосуддя (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);

Прилуцький С. В., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (22/4)
Мамчур Лідія Олександрівна, помічник адвоката:
«Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 58.082.04 у
Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Гречанюк С. К., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Рибалка Н. О., доктор
юрид. наук, доцент, проректор (Національна академія
прокуратури України); Сикал М. М., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного
та господарського права і процесу (Академія державної
пенітенціарної служби України). (29/4)
Іванов Ігор Євгенійович, президент асоціації «Запоріжоблавтотранс»: «Адміністративно-правові засади
провадження в справах про проступки» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 22097-48). Науковий керівник – Пєтков С. В., доктор юрид.
наук, професор, директор департаменту регіональних
представництв (Секретаріат Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини). Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх справ); Кондратенко В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
галузевого права та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (41/4)
Мамонтова Олена Миколаївна, викладач кафедри
правознавства ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»:
«Правові засади звільнення від доказування в адміністративному судочинстві» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий
керівник – Губанова Т. О., кандидат юрид. наук, доцент,
директор (ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»). Опоненти: Доненко В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права
(Університет митної справи та фінансів); Левченко С. Г.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник
відділу економіко-правових досліджень (Причорноморський НДІ економіки та інновацій). (42/4)

Кадникова Ганна Володимирівна, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду: «Правовий режим доступу до публічної інформації: адміністративно-правовий аспект» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному
університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Легеза Ю. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). Опоненти: Комзюк А. Т., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Блінова Г. О., кандидат
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Дніпровський гуманітарний університет). (57/4)
Подойніцин Валерій Михайлович, старший науковий
співробітник лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Державного науково-дослідного інституту МВС України:
«Адміністративно-правове забезпечення стандартизації
у сфері оборони» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному
інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена
Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – Смерницький Д. В., кандидат юрид. наук, заступник директора (Державний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Білоус В. Т., доктор юрид. наук, професор кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби України); Мойсей Л. О., кандидат
юрид. наук, начальник Західної територіальної групи з
питань запобігання та виявлення корупції Міноборони
України. (58/4)
Старожилов Віталій Володимирович, комендант
гуртожитку № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Правові засади функціонування органів управління сільськогосподарських
підприємств» (12.00.06 – земельне право; аграрне
право; екологічне право; природоресурсне право).
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Уркевич В. Ю., доктор
юрид. наук, професор, суддя (Верховний Суд України). Опоненти: Гафурова О. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри аграрного, земельного
та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Марченко С. І., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (59/4)
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Ущаповська Оксана Іванівна, прокурор відділу
нагляду за додержанням законів органами фіскальної
служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва: «Планування в земельному праві України» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Носік В. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри земельного та аграрного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Савчук О. О.,
кандидат юрид. наук, науковий співробітник (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН
України). (61/4)

кафедри трудового права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (82/4)
Білецька Алла Миколаївна, суддя Харківського апеляційного господарського суду: «Реалізація принципу
спеціалізації в організації роботи суду» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 64.086.03
у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник –
Назаров І. В., доктор юрид. наук, доцент, заступник голови (Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти). Опоненти: Сердюк В. В., доктор юрид. наук, професор, заступник керівника апарату (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних
справ); Прилуцький С. В., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри правосуддя (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (104/4)

Кононенко Вікторія Анатоліївна, начальник відділу кадрів Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Особливості прийняття та
звільнення з посад науково-педагогічних працівників»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Прилипко С. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Клемпарський М. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
загальноправових дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг); Вапнярчук Н. М.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу планування та
аналізу правових досліджень НАПрН України). (81/4)

Чередник Катерина Олегівна, начальник відділу
державної експертизи Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області: «Розслідування
шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри криміналістики, судової медицини
та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор
юрид. наук, професор, керуючий партнер (Адвокатське
об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»); Дрозд В. Г.,
кандидат юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 2-го науководослідного відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності (Державний науководослідний інститут МВС України). (120/4)

Хренова Тетяна Юріївна, здобувач кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, м. Кривий Ріг: «Житлова субсидія
як організаційно-правова форма соціального забезпечення населення» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 70; тел. (057) 704-92-93). Науковий керівник – Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Москаленко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін,
господарського та трудового права (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Вєтухова І. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент

Зайцев Олександр Вікторович, старший слідчий
слідчого відділення розслідування злочинів у сфері
транспорту Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області: «Процесуальна
самостійність і незалежність слідчого органів досудового розслідування у кримінальному процесі України:
правові гарантії» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
керівник – Черняк Н. П., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Топчій В. В., доктор юрид. наук, професор,
директор ННІ права (Університет державної фіскальної
служби України); Перепелиця М. М., кандидат юрид.
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наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів (Харківський
національний університет внутрішніх справ). (121/4)
Волкова Тетяна Іванівна, головний консультант відділу організаційного забезпечення управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах Верховного Суду України: «Кримінально-правова
охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних
ресурсів (ст. 249 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії
управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник –
Колос О. В., кандидат юрид. наук, професор кафедри
управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності ННІ права імені Володимира Великого
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Храмцов О. М., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінально-правових
дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Кузьмін С. А., кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри права
та правоохоронної діяльності (Житомирський державний технологічний університет). (122/4)
Шевченко Анастасія Сергіївна, прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської
області: «Розслідування хуліганства, вчиненого під час
виборчого процесу в Україні» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039,
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00).
Науковий керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Лисенко В. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики
(Університет державної фіскальної служби України);
Гевко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, заступник
директора ННІ права імені князя Володимира Великого (Міжрегіональна академія управління персоналом).
(123/4)
Бабаєва Олександра Володимирівна, асистент
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 704-93-61).
Науковий керівник – Шило О. Г., доктор юрид. наук,

професор, завідувач кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шумило М. Є., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Слінько Д. С.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (228/4)
Соколов Олександр Володимирович, начальник
головного відділу Управління СБУ в Харківській області: «Виконання оперативними підрозділами доручень
слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел.
(057) 704-93-61). Науковий керівник – Шило О. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Погорецький М. А., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Луцик В. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри кримінально-правових дисциплін (Львівський
державний університет внутрішніх справ). (229/4)
Березнер Вікторія Володимирівна, екс-помічник
судді Гайсинського районного суду Вінницької області:
«Поняття та види підкупу за кримінальним законодавством України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-2464). Науковий керівник – Чугуніков І. І., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права (Національний університет «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Осадчий В. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри правосуддя (Державний університет інфраструктури та технологій); Доляновська І. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, заступник декана юридичного
факультету (Університет економіки та права «КРОК»).
(232/4)
Сєров Сергій Леонідович, заступник керівника
Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської
області: «Правове забезпечення нагляду і контролю
в сфері господарської діяльності» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Демченко С. Ф., доктор юрид. наук, заслужений
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юрист України, помічник президента НАН України. Опоненти: Шуба Б. В., доктор юрид. наук, професор кафедри адміністративного і кримінального права (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Клюєва Є. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри господарського та транспортного права (Державний університет інфраструктури та технологій).
(265/4)
Лещенко Наталія Сергіївна, провідний юрисконсульт АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»: «Господарсько-правові санкції за порушення зобов’язань
у сфері капітального будівництва» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Мачуський В. В., кандидат юрид. наук, професор кафедри теорії та історії права (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Потоцький М. Ю., доктор
юрид. наук, начальник відділу сприяння захисту прав
(ДП «Український інститут інтелектуальної власності»); Гутаревич Н. О., кандидат юрид. наук, заступник
начальника відділу договірно-правової роботи департаменту з правових питань та корпоративного управління
(ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»). (266/4)
Завертнева-Ярошенко Валерія Адольфівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Синергія державно-приватного партнерства та
концесійної діяльності у сфері господарювання (порівняльно-правове дослідження)» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник –
Труба В. І., кандидат юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, декан економіко-правового факультету
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Василенко М. Д., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри господарського права і
процесу (Національний університет «Одеська юридична
академія»); Картавцева Ю. В., кандидат юрид. наук, суддя Господарського суду м. Києва. (267/4)
Баганець Олександр Олексійович, начальник відділу прокуратури м. Києва: «Адміністративно-правове
забезпечення реформи органів прокуратури України»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Подоляка А. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри конституційного
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права, історії та теорії держави і права ННІ права імені
князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Гриценко В. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри галузевого права (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Горзов А. П., кандидат юрид. наук,
заступник начальника відділу підвищення кваліфікації
державних службовців органів прокуратури Інституту
підвищення кваліфікації НАПрН України. (268/4)
Вільчинський Олександр Ванадійович, голова Вінницького окружного адміністративного суду: «Атестаційні комісії як суб’єкти адміністративно-правових
відносин» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Заросило В. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом»); Адамчук О. Ф., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри патанатомії, судової медицини та права
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова). (272/4)
Кушнір Максим Валерійович, начальник управління
правового забезпечення Генерального штабу – начальник юридичної служби Збройних Сил України, полковник юстиції: «Адміністрування проходження військової
служби у Збройних Силах України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел.
490-95-00). Науковий керівник – Коропатнік І. М., доктор юрид. наук, доцент, начальник кафедри правового
забезпечення військового факультету фінансів і права
(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет); Кривенко О. В., кандидат юрид. наук, доцент,
старший інспектор (радник) групи радників командувача Національної гвардії України. (273/4)
Гайдай Сергій Григорович, заступник керівника
Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України: «Прокурор як суб’єкт інформаційного права»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-

ве право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02
у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Курко М. Н., доктор юрид. наук, професор, ректор (ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Дьомін Ю. М., доктор юрид. наук,
професор, начальник відділення (Національна академія
прокуратури); Лушер В. В., кандидат юрид. наук, адвокат. (274/4)
Литвин Вікторія Вікторівна, викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх
справ: «Психолого-правові засади удосконалення професійної діяльності поліцейських патрульної поліції»
(19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 26.007.01
у Національній академії внутрішніх справ МВС України
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 52008-89). Науковий керівник – Казміренко Л. І., кандидат
психол. наук, професор, професор кафедри юридичної
психології (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Криволапчук В. О., доктор юрид. наук, професор, директор (Державний науково-дослідний інститут МВС України); Кощинець В. В., кандидат юрид. наук,
доцент, радник ректора (Національна академія прокуратури України). (275/4)
Рижкова Єлизавета Юріївна, старший викладач
кафедри правознавства Макіївського економіко-гуманітарного інституту, м. Краматорськ: «Господарськоправове регулювання діяльності приватних закладів
охорони здоров’я» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К 11.737.02 у
Донецькому юридичному інституті МВС України (50106,
м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел.
(0564) 257-45-58). Науковий керівник – Деревянко Б. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України). Опоненти: Пашков В. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського і фінансового права (Полтавський
юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); Пархоменко М. М.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри менеджменту
(Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»). (286/4)
Суходольська Анастасія Андріївна, ревізор освітньої діяльності ДУІТ: «Реалізація права на свободу
переміщення: теоретико-правові засади» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий
керівник – Костицький В. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри теорії
права та держави (Київський національний універси-

тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Луцький Р. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії
та історії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля
Данила»); Сердюк Н. А., кандидат юрид. наук, доцент,
заступник декана факультету економіки і права, доцент
кафедри права (Київський національний лінгвістичний
університет). (296/4)
Вовчук Микола Васильович, адвокат, м. Київ:
«Правові основи протидії злочинності у державних
утвореннях на території Наддніпрянської України
(1917 – 1922 рр.)» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила»
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35;
тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Кресін О. В.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач Центру порівняльного правознавства (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
Опоненти: Сворак С. Д., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та історії держави і права
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Сокур Ю. В., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри історії держави та
права (Національна академія внутрішніх справ). (346/4)
Чередник Наталія В’ячеславівна, юрист з питань
інтелектуальної власності ТОВ «Науково-виробнича
компанія «Екофарм»: «Права інтелектуальної власності
дослідницьких університетів» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Орлюк О. П.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
директор (Науково-дослідний інститут інтелектуальної
власності НАПрН України). Опоненти: Сімсон О. Е., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного
права № 2 (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Еннан Р. Є., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (347/4)
Мостовенко Ольга Сергіївна, юрист ТОВ «КМС консалтинг», м. Київ: «Реалізація права на медичну допомогу: цивільно-правові аспекти» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кузнєцова Н. С., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
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Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки
і техніки України, професор кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет); Баженов М. І., кандидат юрид. наук,
помічник судді Касаційного адміністративного суду у
складі Верховного Суду України. (351/4)
Хоменко Вікторія Олександрівна, аспірант кафедри
цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Припинення господарських
товариств у цивільному праві України» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Майданик Р. А., доктор юрид. наук, професор, дійсний
член НАПрН України, завідувач кафедри цивільного
права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яроцький В. Л., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
завідувач кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Дзера І. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри приватного права (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»). (352/4)
Середа Максим Леонідович, фізична особа-підприємець, експерт Центру політико-правових реформ:
«Право на мирні зібрання: теоретичні, практичні та
порівняльно-правові аспекти» (12.00.01 – теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада К 26.008.04 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України
(04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-6059). Науковий керівник – Козюбра М. І., доктор юрид.
наук, член-кореспондент НАПрН України, заслужений
юрист України, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Шевченко А. Є., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри теорії, історії права і держави та
конституційного права (Національний університет державної фіскальної служби України); Старицька О. О.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії держави та
права (Національна академія внутрішніх справ). (377/4)
Шмарьова Тетяна Олександрівна, старший викладач
кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Правовий режим власності Православної церкви синодального періоду» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада К 26.008.04 у Національному
університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-6092

59). Науковий керівник – Якушик В. М., кандидат юрид.
наук, доктор політ. наук, професор кафедри політології
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Тимошенко В. І., доктор юрид. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу
організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності (Національна академія внутрішніх
справ); Дзейко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (378/4)
Павел Франкевич, аспірант Львівського університету бізнесу і права: «Адміністративно-правові засади
функціонування фінансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі та
можливості його використання в Україні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Гетманець О. П., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач відділу докторантури та
ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ);
Мердова О. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету 1 (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг). (379/4)
Петро Франкевич, аспірант Львівського університету бізнесу і права: «Адміністративно-правові засади адміністрування податків в умовах децентралізації
Польщі та можливості його використання в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Гетманець О. П.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності (Харківський національний університет внутрішніх справ); Островський C. О., кандидат юрид. наук, старший викладач
кафедри забезпечення державної безпеки (Київський
факультет Національної академії Національної гвардії
України). (380/4)
Артеменко Анаіт Ваганівна, головний спеціаліст
юридичного сектору Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області:
«Адміністративно-правовий захист соціально незахищених верств населення» (12.00.07 – адміністративне

право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 37161-19). Науковий керівник – Чорна В. Г., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії права
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Свиридюк Н. П.,
доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача НДЛ
кримінологічних досліджень та проблем запобігання
злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС України); Соцька А. М., кандидат юрид. наук,
заступник завідувача відділу забезпечення діяльності
Уповноваженого Президента України з прав людей з
інвалідністю Адміністрації Президента України. (381/4)
Солопенко Валентина Василівна, асистент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:
«Правове регулювання видатків на фізичну культуру
та спорт» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19).
Науковий керівник – Солдатенко О. В., доктор юрид.
наук, професор, провідний науковий співробітник (Державний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Монаєнко А. О., доктор юрид. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу моніторингу
законодавства (Інститут законодавства Верховної Ради
України); Токарєва К. О., кандидат юрид. наук, науковий
співробітник (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України). (382/4)
Савчук Оксана Володимирівна, завідувач відділення
забезпечення інформаційно-аналітичної роботи з персоналом відділу персоналу Національної академії внутрішніх справ: «Публічне адміністрування трудової міграції
в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19).
Науковий керівник – Фещук В. В., кандидат юрид. наук,
доцент, заступник начальника департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної
поліції України. Опоненти: Галунько В. В., доктор юрид.
наук, професор, директор Науково-дослідного інституту
публічного права; Ярошенко І. С., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного та трудового права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (383/4)
Годлевська-Коновалова Альона Вікторівна, прокурор
Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області: «Запобігання злісній непокорі

адміністрації виправної колонії» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 228-07-79) Науковий керівник – Колб О. Г., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Головкін Б. М., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Рябих Н. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, директор Луцької філії
(ПВНЗ «Університет сучасних знань»). (385/4)
Сенчук Володимир Васильович, адвокат, Рада адвокатів Київської області: «Набуття прав інтелектуальної
власності на торговельні марки, що включають офіційні
назви держав» (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Орлюк О. П., доктор юрид. наук,
професор, академік, дійсний член НАПрН України,
директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, в. о. завідувача кафедри інтелектуальної власності (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Кулініч О. О., доктор юрид. наук,
завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія»); Посикалюк О. О., кандидат юрид. наук, заступник головного редактора юридичного журналу «Право України». (395/4)
Чорна Оксана Василівна, приватний нотаріус: «Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду
у кримінальному провадженні» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49005,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Шаблистий В. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів
досудового розслідування (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Леоненко Т. Є., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального, цивільного та міжнародного права Інституту управління та права (Запорізький національний технічний університет); Ємельяненко В. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 2
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (396/4)
Оберемко Юлія Олексіївна, диспетчер Інституту
післядипломної освіти Національного юридичного уні93

верситету імені Ярослава Мудрого: «Кримінологічна
характеристика умисних вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий
керівник – Головкін Б. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Шаблистий В. В., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального
права та кримінології (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ); Василевич В. В., кандидат юрид. наук, професор, учений секретар Вченої ради
(Національна академія внутрішніх справ). (398/4)
Волкова Людмила Олександрівна, асистент кафедри теорії та історії права Юридичного інституту ДВНЗ
«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»: «Цивільно-правовий статус державних
акціонерних компаній» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий
керівник – Венецька М. В., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного,
трудового і підприємницького права (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Блажівська О. Є., доктор юрид. наук, доцент, суддя
(Господарський суд м. Києва); Стефанчук М. О., кандидат юрид. наук, доцент, начальник юридичного відділу
(Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»). (401/4)
Шевченко Олена Станіславівна, науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та
захисту прав інтелектуальної власності Національної
академії внутрішніх справ: «Концепція солідаризму:
історія, теорія та практика впровадження в Україні»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04
у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
520-06-60). Науковий керівник – Заяць Н. В., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії держави та права (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук, професор, вчений секретар (Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України); Ляшенко Р. Д.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правознавства (Житомирський національний агроекологічний університет). (404/4)
Бабаєва Олександра Володимирівна, асистент
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшу94

кової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 704-93-61).
Науковий керівник – Шило О. Г., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шумило М. Є., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Слінько Д. С.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (441/4)
Довбиш Олександр Олександрович, старший оперуповноважений першого сектору другого відділу ГВ БКОЗ
УСБ України у Харківській області: «Джерела формування майна учасників цивільних правовідносин» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Сурженко О. А., кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права № 1 (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Майданик Р. А., доктор
юрид. наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН
України, завідувач кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Жигалкін І. П., доктор юрид. наук, суддя (Господарський
суд Харківської області). (444/4)
Федосенко Наталія Анатоліївна, асистент кафедри
права гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Цивільно-правовий
договір з надання маркетингових послуг» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.086.02 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри цивільного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Спєсівцев Д. С.,
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (525/4)

Кашка Вячеслав Вячеславович, прокурор Київської
міської прокуратури № 7 міста Києва: «Доступ до публічної інформації в органах прокуратури: адміністративноправовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, площа
Народна, 3; тел. (031) 261-33-21). Науковий керівник –
Трачук П. А., кандидат юрид. наук, професор кафедри
адміністративного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
Опоненти: Попович В. М., доктор юрид. наук, професор,
головний науковий співробітник НДЛ кримінологічних
досліджень та запобігання злочинності (Державний
науково-дослідний інститут МВС України); Сідей Я. Я.,
кандидат юрид. наук, суддя Хустського районного суду
Закарпатської області. (544/4)

Шевчук Любомир Васильович, викладач кафедри
теорії та історії держави і права ПВНЗ «Університет
Короля Данила»: «Динаміка змісту правової ідеології
в українському конституційному законодавстві: історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля
Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник –
Луцький А. І., доктор юрид. наук, доцент, ректор (ПВНЗ
«Університет Короля Данила»). Опоненти: Сворак С. Д.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»);
Котуха О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету (Львівський торговельно-економічний університет). (561/4)

Кравченко Станіслав Іванович, голова Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду України:
«Кримінально-правова охорона процесуальних прав та
інтересів підозрюваного, обвинуваченого» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 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 – Андрушко П. П.,
кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри
кримінального права та кримінології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Фесенко Є. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального та адміністративного права
(Академія адвокатури України); Вакулик О. О., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри криміналістики та судової
медицини (Національна академія внутрішніх справ).
(546/4)

Демешко Максим Валерійович, юрисконсульт
медіахолдингу «Ера-медіа»: «Адміністративно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні»
(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, Солом’янська площа, 1; тел. (044)
246-94-91). Науковий керівник – Сербин Р. А., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
проректор (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях Інституту підвищення
кваліфікації прокурорів (Національна академія прокуратури України). (571/4)

Жувака Сергій Олександрович, детектив Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України: «Історикоправовий аналіз розвитку функцій прокуратури України» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04 у
Національній академії внутрішніх справ МВС України
(03055, м. Київ, Солом’янська площа, 1; тел. (044) 52006-60). Науковий керівник – Лаврик Г. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри правознавства
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»). Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрП України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Тихомиров О. О., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Національна академія Служби безпеки
України). (548/4)

Величко Орест Миколайович, голова Адвокатського
об’єднання «Вест партнерс»: «Представництво прав,
свобод та інтересів громадян в адміністративному
судочинстві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник –
Хомишин І. Ю., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
адміністративного та інформаційного права (ННІ права
та психології Національного університету «Львівська
політехніка»). Опоненти: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук,
доцент, керівник департаменту з питань запобігання
політичній корупції (Національне агентство з питань
запобігання корупції); Тильчик В. В., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної
служби України). (572/4)
95

Капуш Інна Ігорівна, начальник юридичного відділу
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС: «Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
237-49-93). Науковий керівник – Парпан У. М., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»).
Опоненти: Христинченко Н. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри економічної безпеки та
фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет); Сірант О. Р., кандидат
юрид. наук, інспектор ювенальної превенції Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області. (573/4)
Ільчишин Надія Василівна, суддя Львівського апеляційного адміністративного суду: «Характеристика
суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
35.052.19 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник –
Парпан У. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права
(ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Тімашов В. О.,
доктор юрид. наук, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
(Київський національний торговельно-економічний університет); Литвин Н. А., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет
державної фіскальної служби України). (575/4)
Грищенко Катерина Анатоліївна, викладач кафедри
правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Правове регулювання соціального захисту працівників
державної виконавчої служби та приватних виконавців»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-8181). Науковий керівник – Могілевський Л. В., доктор
юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату
Вченої ради (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Уварова Н. В., доктор
юрид. наук, доцент кафедри кримінального процесу
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Вапнярчук Н. М., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник управління планування та координації наукових
досліджень НАПрН України. (578/4)
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Герус Михайло Михайлович, викладач кафедри
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Кримінальне судочинство в УРСР у післявоєнний період (1945 – 1958 рр.): історико-правове дослідження»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02
у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Россіхін В. В., доктор юрид. наук, професор, проректор з
інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування
(Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Шевченко А. Є., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
теорії, історії права і держави та конституційного права
(Університет державної фіскальної служби України);
Лабоженко Д. Б., кандидат юрид. наук, заслужений
юрист України, радник голови суду (Конституційний
Суд України). (580/4)
Волик Дмитро Сергійович, заступник начальника Управління – начальник відділу розгляду звернень
та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління
юстиції у Харківській області: «Особливості локального
регулювання праці державних службовців на регіональному рівні» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Чижмарь Ю. В., доктор
юрид. наук, доцент, народний депутат України. Опоненти: Костюченко О. Є., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу (Університет
державної фіскальної служби України); Силенко Н. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця). (582/4)
Мичка Віталій Іванович, перший заступник прокурора Луганської області: «Ґенеза кримінально-процесуальної функції прокуратури на досудових стадіях
кримінального судочинства (друга половина XIX століття – 1991 р.» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Бурдін М. Ю., доктор юрид. наук, професор, проректор (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Шевченко А. Є., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного
права (Університет державної фіскальної служби України); Дурнов Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, про-

фесор кафедри історії держави та права (Національна
академія внутрішніх справ). (610/4)
Лісовол Олександр Миколайович, начальник відділу моніторингу скарг на рішення Комісії ДФС управління досудового врегулювання спорів щодо прийняття
рішення про реєстрацію податкових накладних департаменту адміністративного оскарження та судового
супроводження ДФС України: «Фінансово-правове
регулювання валютного контролю в Україні» (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 – Андрущенко І. Г., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри фінансового права
та фіскального адміністрування (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Чубенко А. Г., доктор
юрид. наук, професор, директор (Академія фінансового моніторингу); Куркова К. М., кандидат юрид. наук,
завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт (Науково-дослідний інститут публічного права). (611/4)
Митько Ярослав Володимирович, начальник 4 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківський області: «Особливості
правового регулювання соціального захисту учасників
бойових дій» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Могілевський Л. В.,
доктор юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Обушенко О. М., доктор
юрид. наук, професор, заступник командира полку (Полк
патрульної служби поліції особливого призначення
«Дніпро-1» ГУНП України у Дніпропетровській області);
Мельник В. В., кандидат юрид. наук, керуючий партнер
Адвокатського об’єднання «Мельник і Квашин»). (612/4)
Нестеренко Олена Миколаївна, викладач кафедри
публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету:
«Правове виховання у сучасному суспільстві: теоретико-компаративістське дослідження» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права, історія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-8181). Науковий керівник – Волошенюк О. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових
дисциплін факультету № 6 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Єрмоленко Д. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри історії і теорії держави та права (Запорізький національний університет); Шевченко Д. А., кандидат юрид.

наук, заступник начальника відділу поліції з обслуговування житлового масиву «Виноградар» (Подільське
управління поліції ГУНП у м. Києві). (628/4)
Цукан Оксана Миколаївна, викладач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця: «Ґенеза транскордонного співробітництва Європи та України (1991 – 2015 рр.): історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія держави і
права; історія політичних і правових учень). Спецрада
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Россіхін В. В., доктор юрид. наук, професор, проректор
з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування (Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Барабаш О. О., доктор юрид. наук,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного
права ННІ права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»); Шевченко Д. А., кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу поліції з обслуговування житлового масиву «Виноградар»
(Подільське управління поліції ГУНП у м. Києві). (630/4)
Лоюк Ірина Анатоліївна, голова ГО «Простір можливостей»: «Адміністративно-процедурні засади створення банків в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті
інформатики і права НАПрН України (01032, м. Київ,
вул. П. Орлика, 3; тел. (044) 234-94-56, 234-90-73).
Науковий керівник – Кисіль Л. Є., кандидат юрид. наук,
доцент, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Лук’янець Д. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Плотнікова М. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін (ННІ права Сумського державного університету). (631/4)
Єренко Дмитро Віталійович, аспірат Класичного
приватного університету: «Національне антикорупційне бюро України в механізмі запобігання корупції»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 17.127.07 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63).
Науковий керівник – Армаш Н. О., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри господарського, повітряного, космічного права Юридичного факультету (Національний авіаційний університет). Опоненти: Соколенко О. Л., доктор юрид. наук, професор, декан юри97

дичного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Кувакін С. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного
та митного права (Університет митної справи та фінансів). (634/4)

справ); Копайгора І. Д., кандидат юрид. наук, професор,
професор кафедри правового регулювання економіки
(Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (710/4)

Поляков Ігор Сергійович, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області: «Перегляд рішень окружних адміністративних судів в
апеляційному провадженні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному
університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Шаповал Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Віхляєв М. Ю., доктор юрид. наук, доцент, заступник директора (Видавничий дім «Гельветика», м. Херсон); Куразов Ю. Х., кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного,
господарського та фінансового права (Бердянський
інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету). (644/4)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Бойко Владислав Анатолійович, старший викладач
кафедри нарисної геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка: «Методика навчання інженерної графіки
майбутніх інженерів-механіків засобами комп’ютерного
моделювання» (13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Голіяд І. С., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної
графіки (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Пригодій М. А., доктор
пед. наук, професор, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Гриценко Л. О., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (13/4)

Корунчак Лариса Анатоліївна, викладач кафедри
професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету
внутрішніх справ: «Генеза та еволюція джерел права: синергетичний підхід» (12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Петришин О. В., доктор
юрид. наук, професор, президент НАПрН України. Опоненти: Наливайко Л. Р., доктор юрид. наук, професор,
проректор (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Передерій О. С., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (680/4)
Бутинська Роксолана Ярославівна, старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ:
«Правовий статус суб’єктів колективно-трудових правовідносин» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому
юридичному інституті МВС України (50106, м. Кривий
Ріг, вул. С. Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий
керівник – Пилипенко П. Д., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри соціального права (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри трудового та господарського права (Харківський національний університет внутрішніх
98

Максимова Алла Борисівна, доцент кафедри дизайну ПЗВО «АРТ академія сучасного мистецтва імені
Сальвадора Далі»: «Розвиток проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної
освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий керівник –
Орлов В. Ф., доктор пед. наук, професор, провідний
науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри
(Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
Опоненти: Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної
освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Андрощук І. П., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (Хмельницький національний університет). (63/4)
Тишик Ірина Сергіївна, викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Формування професійної готовності майбутнього
викладача історії до виховання міжетнічної толерантності студентів в процесі навчання в магістратурі»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький,

вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Гуменникова Т. Р., доктор пед. наук, професор,
директор (Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Кічук Н. В., доктор пед. наук, професор, декан педагогічного факультету (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); Свиридюк О. В., кандидат пед. наук,
доцент кафедри іноземних мов (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини). (64/4)
Волошина Ольга Сергіївна, методист лабораторії
моніторингових досліджень навчально-методичного
центру оцінювання якості освіти КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»: «Підготовка вчителя
початкових класів до оцінювання іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами
тестових технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті
імені Володимира Винниченка МОН України (25006,
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-1834). Науковий керівник – Бабенко Т. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
Опоненти: Костікова І. І., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри теорії і практики англійської мови
(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди); Лисевич О. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти (Криворізький державний педагогічний університет). (66/4)
Кошляк Михайло Анатолійович, заступник директора ТОВ «КАМ’ЯНСЬКЕ АГРО»: «Категорія соціальна
зрілість особистості у науково-педагогічних дослідженнях (30-ті роки XX – початок XXI століття)» (13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д
23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка
МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Галета Я. В., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка). Опоненти: Канішевська Л. В., доктор пед.
наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи (Інститут проблем виховання НАПН України); Коптєва О. М., кандидат пед. наук,
методист (Центральноукраїнський державний будинок
художньої та технічної творчості). (101/4)
Сапрунова Олена Геннадіївна, учитель англійської
мови ЗНЗ І – ІІІ ступенів № 98 Харківської міськради:
«Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи» (13.00.09 – теорія
навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському на-

ціональному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул.
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий
керівник – Коваленко О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Доброскок І. І., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри
професійної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»); Жаркова І. І., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки і методики початкової
та дошкільної освіти (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
(102/4)
Делікатна Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 80 м. Києва:
«Формування конструктивно-проективних умінь у майбутніх учителів початкової школи» (13.00.09 – теорія
навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул.
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Шапошнікова І. М., кандидат пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки і методики
початкового навчання (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Чайка В. М., доктор пед. наук, професор, декан факультету
педагогіки і психології (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
Дячук П. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії
початкового навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (103/4)
Гатеж Наталія Василівна, асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича: «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури
учнів закладу загальної середньої освіти» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д
26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – Іванчук М. Г., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри педагогіки та методики
початкової освіти, начальник науково-методичного
відділу моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Тименко В. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної
освіти (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука);
Музика О. Я., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
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кафедри образотворчого мистецтва (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
(107/4)
Леу Сніжана Олексіївна, науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: «Особливості стандартизації в системі професійної
освіти і навчання Великої Британії» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.458.01
в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел.
(044) 259-45-53). Науковий керівник – Пуховська Л. П.,
доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної
освіти і навчання (Інститут професійно-технічної освіти
НАПН України). Опоненти: Авшенюк Н. М., доктор пед.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України); Мархева О. Є., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри німецької мови і
літератури з методикою викладання (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»). (110/4)
Совгар Оксана Михайлівна, викладач кафедри
іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного: «Педагогічна і культурно-просвітницька
діяльність Юліана Романчука в Східній Галичині (1842 –
1932 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул.
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий
керівник – Малафіїк І. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту
та соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Карпенко О. Є., доктор
пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Прокопів Л. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (113/4)
Чхало Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Методика
навчання аналітичної хімії студентів фармацевтичних
спеціальностей з використанням інформаційних технологій» (13.00.02 – теорія та методика навчання –
медичні та фармацевтичні дисципліни). Спецрада К
26.003.10 у Національному медичному університеті
імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ,
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий
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керівник – Чалий К. О., доктор фіз.-мат. наук, доктор
філософії (Рh. D) в інженерії, професор, професор
кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Краснов В. В., доктор мед. наук,
кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного
права (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика); Староста В. І., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). (187/4)
Коновалова Людмила Володимирівна, асистент
кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця:
«Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти» (13.00.02 – теорія та методика навчання –
медичні та фармацевтичні дисципліни). Спецрада К
26.003.10 у Національному медичному університеті
імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ,
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий
керівник – Цехмістер Я. В., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, директор (Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця). Опоненти: Романовський О. О., доктор пед. наук і екон. наук, професор,
ректор (ПВНЗ «Українсько-американський університет
Конкордія»); Бойчук І. Д., кандидат пед. наук, директор (КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний
коледж»). (209/4)
Хлипавка Галина Григорівна, викладач кафедри
українознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Формування соціальної
компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-32-40). Науковий
керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України);
Торічний О. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). (225/4)
Якімець Юрій Михайлович, заступник директора з
навчально-виробничої роботи ВСП «Львівський автомобільно-дорожній коледж» Національного університету
«Львівська політехніка»: «Формування проектувальних

умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної
галузі у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-32-40).
Науковий керівник – Сліпчишин Л. В., кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін і охорони праці інженерно-педагогічного факультету ВСП «Львівський ННЦ професійної
освіти» (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Марцева Л. А., доктор
пед. наук, заступник директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти (Український центр
оцінювання якості освіти МОН України); Коломієць Д. І.,
кандидат пед. наук, доцент, заступник декана з виховної
роботи (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). (226/4)
Попова Альона Олексіївна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка:
«Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах Сполучених Штатів Америки» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 26.133.01 у Київському університеті
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Веретенко Т. Г., кандидат пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи (Інститут людини Київського університету імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Чернуха Н. М., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Попов О. А., кандидат пед. наук, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (276/4)
Рудкевич Наталія Ігорівна, викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу
Львівського національного університету імені Івана Франка: «Етнокультурна соціалізація студентів в
освітньому середовищі вищого навчального закладу»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 26.133.01
у Київському університеті імені Бориса Грінченка
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел.
(044) 272-19-02). Науковий керівник – Вайнола Р. Х.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Олексюк Н. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Карпова І. Г., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права (Чернігівський національний
технологічний університет). (277/4)

Сілявіна Юлія Сергіївна, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової роботи КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
облради: «Моделювання системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в
умовах навчально-реабілітаційного центру» (13.00.03 –
корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
тел. (044) 486-80-3). Науковий керівник – Шевцов А. Г.,
доктор пед. наук, професор, директор департаменту ліцензування МОН України. Опоненти: Кузава І. Б.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач НДЛ спеціальної та
інклюзивної освіти (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки); Кравчук Л. С., кандидат пед. наук, доцент, заступник директора з науковометодичної роботи (Хмельницький інститут соціальних
технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»). (278/4)
Тимцуник Юлія Миколаївна, методист відділу моніторингу якості освіти НМЦ організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Підготовка майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України (08400, м, Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-6389). Науковий керівник – Спіцин Є. С., кандидат пед.
наук, професор, професор кафедри педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Воскобойнікова Г. Л., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри психології та педагогіки
(Київський міжнародний університет); Кудіна В. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри психології і
педагогіки (Київський національний лінгвістичний університет). (279/4)
Медведчук Аліна Володимирівна, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Формування англомовної професійно орієнтованої
компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх
менеджерів з адміністративної діяльності» (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) 239-3141). Науковий керівник – Сімкова І. О., доктор пед. наук,
доцент, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Морська Л. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри іноземних
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мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кодлюк І. В.,
кандидат пед. наук, завідувач відділення інформаційних технологій, менеджменту, туризму та підготовки
іноземних громадян (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя). (303/4)
Гурєєва Людмила Вікторівна, викладач кафедри
англійської мови технічного спрямування № 1 Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови)»
(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 – Коломієць С. С., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри теорії,
практики та перекладу англійської мови (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Черноватий Л. М., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Кавицька Т. І., кандидат пед. наук, асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов
і літератур (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (304/4)
Пилипенко Вадим Валерійович, учитель суспільних дисциплін Максимівського НВК Недогарківської
сільради Полтавської області: «Освітня діяльність та
педагогічні погляди Олександра Івановича Строніна
(1826 – 1889 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки). Спецрада Д 44.053.03 у Полтавському національному педагогічному університеті імені
В. Г. Короленка МОН України (36003, м. Полтава, вул.
Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий
керівник – Год Б. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини); Герасименко Л. В., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри психології, педагогіки та філософії
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (305/4)
Голубєва Ірина Володимирівна, старший викладач
кафедри іноземних мов Національного університету
водного господарства та природокористування: «Педагогічна підтримка лінгвістично обдарованих учнів у
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США (80-ті роки XX ст. – початок XXI ст.)» (13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д
29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064)
524-03-42). Науковий керівник – Тадеєва М. І., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
(Національний університет водного господарства та
природокористування). Опоненти: Бельмаз Я. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної
філології (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»); Крсек О. Є., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації (Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля). (321/4)
Сеник Алла Михайлівна, спеціаліст ННІ інноваційних
освітніх технологій, викладач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету: «Державницьке виховання учнівської
молоді в умовах позашкільного навчального закладу»
(13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д
29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (93400, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Москальова Л. Ю., доктор пед. наук, професор, проректор (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).
Опоненти: Філіпчук Г. Г., доктор пед. наук, професор,
дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, член бюро (Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України); Ївженко Ю. В., кандидат
пед. наук, старший науковий співробітник сектору національно-патріотичного виховання відділу наукового та
навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи (ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»). (322/4)
Цяо Чжи, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування етномистецької компетентності учнівської молоді в музичному навчанні» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Комаровська О. А., доктор пед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти (Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Сойчук Р. Л., доктор пед.
наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової
освіти (Рівненський державний гуманітарний університет); Гайдамака О. В., кандидат пед. наук, старший
науковий співробітник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі (ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»). (324/4)

Рибалко Наталія Миколаївна, асистент секції іноземних мов кафедри початкової освіти Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького: «Організація навчання іноземних мов
у вітчизняній гімназійній освіті (кінець XIX – початок
XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада К 18.053.01 у Мелітопольському
державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (72312, м. Мелітополь,
вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий
керівник – Федорова О. В., кандидат пед. наук, доцент,
директор ННІ соціально-педагогічної та мистецької
освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський
інститут імені Ференца Ракоці II); Скриль О. І., кандидат
пед. наук, доцент кафедри англійської мови (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).
(353/4)
Головко Світлана Олександрівна, асистент кафедри обліку та аудиту ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»: «Формування управлінської
культури майбутніх магістрів з менеджменту у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»
МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19;
тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Омельченко С. О., доктор пед. наук, професор, ректор (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»).
Опоненти: Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та управління освітою (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця); Мармаза О. І., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (399/4)
Салогуб Вікторія Сергіївна, методист відділу
менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Формування правової культури у майбутніх
учителів технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН
України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел.
(06262) 3-23-54). Науковий керівник – Цибулько Г. Я.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
і методики технологічної та професійної освіти (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»).
Опоненти: Роганова М. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської облради); Іваній О. М., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри права та методики викла-

дання правознавства (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (400/4)
Дудка Уляна Теодозіївна, викладач циклової комісії спеціальних економічних дисциплін Відокремленого
підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»: «Підготовка майбутніх економістів до
професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (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 – Горбатюк Р. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). Опоненти: Осадчий В. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); Михасюк К. В.,
кандидат пед. наук, заступник директора з навчальної
роботи (Рівненський економіко-технологічний коледж
Національного університету водного господарства та
природокористування). (406/4)
Жигунова Вікторія Олександрівна, тимчасово не
працює: «Професійне спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації на
засадах компетентнісного підходу» (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 – Максимчук Л. В., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов (Хмельницький національний університет). Опоненти: Шерман М. І., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
(Херсонський державний університет); Савка І. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних мов для
гуманітарних факультетів (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (407/4)
Жулковський Вадим Вікторович, старший викладач
циклу спеціальних дисциплін Хмельницького центру
підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: «Тенденції національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі (друга половина XX – початок XXI ст.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45).
Науковий керівник – Руснак І. С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Хмельницька
гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Рома103

нюк С. З., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та методики початкової освіти (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича); Герцюк Д. Д., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету
педагогічної освіти (Львівський національний університет імені Івана Франка). (408/4)
Король Ярослав Іванович, заступник начальника
кафедри тактики та загальновійськових дисциплін Військової академії: «Формування професійної готовності
майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційнохімічного захисту» (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 – Маслій О. М.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник,
заступник начальника академії з навчальної роботи –
начальник навчального відділу (Військова академія).
Опоненти: Лещенко Г. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки
та спеціальної підготовки (Льотна академія Національного авіаційного університету); Сінкевич С. В., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових
дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).
(409/4)
Школяр Наталія Валеріївна, тимчасово не працює:
«Формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарнопедагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий керівник – Романишина О. Я., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри інформатики та
методики її навчання (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
Опоненти: Бутенко В. Г., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри
загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін
(Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ); Прусак В. Ф., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри дизайну (ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»). (410/4)
Тіщенко Олена Миколаївна, викладач хореографічних дисциплін КЗ «Харківська спеціалізована школа с
поглибленим вивченням окремих предметів № 133 –
«Ліцей мистецтв» Харківської міськради»: «Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів
хореографії в освітньому середовищі університету»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116,
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54).
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Науковий керівник – Юр’єва К. А., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри початкової, дошкільної та
професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти:
Ніколаї Г. Ю., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри музичного мистецтва і хореографії (Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського); Андрощук Л. М., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (411/4)
Горбачевська Ольга Петрівна, старший лаборант
кафедри соціальної роботи Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: «Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей
до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада К 23.144.02
у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул.
Добровольського, 1; тел. (052) 234-40-39). Науковий
керівник – Анісімов М. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри теорії і методики технологічної
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Карташова Л. А., доктор пед. наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання (Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України); Радул С. Г., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних мов (Льотна академія Національного авіаційного університету).
(412/4)
Гаврилюк Оксана Анатоліївна, викладач музики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу: «Формування професійної готовності
майбутніх учителів музики в педагогічних коледжах
до художньо-творчої діяльності» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01
у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100,
м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45).
Науковий керівник – Брилін Б. А., доктор пед. наук,
професор кафедри мистецтвознавства, інструментальної підготовки та хореографії (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Черкасов В. Ф., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін
та методики музичного виховання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Мороз М. О., кандидат пед. наук,
докторант (Житомирський державний університет імені
Івана Франка), викладач музично-теоретичних дисциплін (Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені
Михайла Грушевського). (413/4)

Шандра Наталія Андріївна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах
магістратури» (13.00.02 – теорія та методика навчання – германські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-5880). Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для
природничих факультетів (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Бігич О. Б.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний університет); Палецька-Юкало А. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри фундаментальної підготовки
(ПЗВО «ІТ СТЕП Університет»). (416/4)
Томашевська Агнесса Юріївна, викладач кафедри
іноземних мов Буковинського державного медичного
університету: «Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та
говорінні у процесі самостійної роботи» (13.00.02 – теорія та методика навчання – германські мови). Спецрада
К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 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 навчання англійської мови (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти:
Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Русалкіна Л. Г., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов (Одеський національний медичний університет). (419/4)
Гнатенко Катерина Ігорівна, тимчасово не працює:
«Методика роботи над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в початковій школі»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – українська
мова). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник – Ємець А. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри теорії і методики викладання філологічних
дисциплін у початковій школі (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
Опоненти: Палихата Е. Я., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри української мови та методики її

навчання (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка); Мартиненко В. О., кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти (Інститут педагогіки НАПН України). (423/4)
Касіч Наталія Петрівна, старший викладач кафедри фізичного виховання і єдиноборства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Виховання цілеспрямованості старших підлітків
у фізкультурно-оздоровчій діяльності» (13.00.07 –
теорія і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01
в Інституті проблем виховання НААН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-6090). Науковий керівник – Тимчик М. В., кандидат
пед. наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя
(Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Довгань Н. Ю., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри хортингу і реабілітації ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації (Національний
університет державної фіскальної служби України);
Троценко В. В., кандидат пед. наук, доцент, проректор
з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»). (426/4)
Єрьоміна Лілія Євгенівна, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної
освіти Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького: «Соціально-педагогічні умови формування у вихованців закладу інтернатного типу готовності до сімейного життя»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01
в Інституті проблем виховання НАПН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90).
Науковий керівник – Федорова О. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної
педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Рогальська-Яблонська І. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри теорії і
методики дошкільної освіти (Глухівський національний
педагогічний університет імені Олександра Довженка);
Корінна Г. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). (435/4)
Власова Валерія Гаврилівна, методист відділу предметів художньо-естетичного циклу КНЗ «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів» Київської облради: «Формування у молодших
школярів естетичного ставлення до навколишнього
світу засобами образотворчого мистецтва» (13.00.07 –
теорія і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в
Інституті проблем виховання НАПН України (04060,
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м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-6090). Науковий керівник – Масол Л. М., кандидат пед.
наук, старший науковий співробітник. Опоненти: Сотська Г. І., доктор пед. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної
роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України); Гайдамака О. В.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник
сектору організаційно-методичного забезпечення упровадження оновленого змісту дошкільної та початкової
освіти відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти
у Новій українській школі (ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» МОН України). (438/4)
Валентон Інна Василівна, фінансовий аналітик по
роботі з клієнтами у «К енд В» (ІО-Кей) відділення у
Німеччині, м. Франкфурт: «Формування англомовної
професійно орієнтованої читацької компетентності в
майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу»
(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 – Окопна Я. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування (Національний університет харчових
технологій). Опоненти: Петращук О. П., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови (Інститут аеронавігації Національного авіаційного університету); Боднар С. В., кандидат пед. наук,
професор, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету). (469/4)
Ворожбит Алла Володимирівна, вчитель інформатики Технічного ліцею м. Києва: «Використання веборієнтоваиих технологій у навчанні інформатики в
закладах загальної середньої освіти» (13.00.02 – теорія та методика навчання – інформатика). Спецрада Д
26.053.03 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Франчук В. М., кандидат пед. наук, доцент, докторант кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Семеріков С. О., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри інформатики
та прикладної математики (Криворізький державний
педагогічний університет); Олексюк В. П., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її викладання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (472/4)
Данильчук Оксана Миколаївна, старший викладач
кафедри прикладної механіки та комп’ютерних тех106

нологій Донецького національного університету імені
Василя Стуса, м. Вінниця: «Методика організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у
процесі професійно орієнтованого навчання математики» (13.00.02 – теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Бурда М. І., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу
математичної та інформативної освіти (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Дутка Г. Я., доктор пед.
наук, професор, проректор з навчально-методичної та
виховної роботи (Львівський інститут економіки і туризму); Нелін Є. П., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри математики (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (476/4)
Сяо Цзяцзюнь, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика
формування слухацької культури підлітків засобами
мультимедійних технологій на уроках музики в загальноосвітній школі» (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 – Савченко Р. А., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Лобова О. В., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри дошкільної і початкової
освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Мережко Ю. В., кандидат
пед. наук, доцент, завідувач кафедри академічного та
естрадного вокалу (Київський університет імені Бориса
Грінченка). (504/4)
Лі Жуйцін, аспірант Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Методика розвитку музично-естетичного смаку підлітків у процесі
співацького навчання» (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 – Єременко О. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства
(Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка). Опоненти: Лабунець В. М., доктор
пед. наук, професор, декан педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка); Ліхіцька Л. М., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри мистецьких дисциплін
дошкільної та початкової освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (508/4)

Хе Сюефей, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії в умовах вищої педагогічної освіти» (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. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Щолокова О. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музичного
мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Юник Т. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри кіно-, телемистецтва (Київський національний
університет культури і мистецтв). (509/4)
Чень Кай, аспірант Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Методика виконавсько-просвітницької підготовки майбутніх учителів
музики в університетах України і Китаю» (13.00.02 –
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д
26.053.08 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Щолокова О. П., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Гаврілова Л. Г., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); Цюлюпа Н. Л., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
музичного мистецтва (Рівненський державний гуманітарний університет). (510/4)
Житницький Артем Олексійович, тренер-викладач з
пауерліфтингу КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9 Харківської міськради»: «Формування
здорового способу життя старших підлітків у процесі
занять пауерліфтингом» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я).
Спецрада К 64.051.19 у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-01).
Науковий керівник – Гончаренко М. С., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри валеології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Грибан Г. П., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри фізичного виховання та
рекреації (Житомирський державний університет імені
Івана Франка МОН України); Жамардій В. О., кандидат
пед. наук, викладач кафедри фізичного виховання та
здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОН України). (522/4)

Жерновнікова Яна Вікторівна, старший викладач
кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури: «Методика розвитку рухових якостей учнів основної ніколи на уроках
фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К
64.051.19 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків,
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-01). Науковий
керівник – Пятисоцька С. С., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри інформатики
та біомеханіки (Харківська державна академія фізичної
культури МОН України). Опоненти: Арефьєв В. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики фізичного виховання (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Школа О. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри фізичного виховання (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради).
(523/4)
Рябошапка Ольга Володимирівна, викладач КВНЗ
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»: «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку»
(13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада К
74.053.02 в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини МОН України (20300,
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник – Бутенко О. Г., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри дошкільної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Опоненти: Столяренко О. В., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського); Андрущенко Н. В., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (526/4)
Ніщенко Мар’яна Едуардівна, аспірантка відділу
навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України: «Формування соціокультурної
компетентності учнів основної школи у процесі вивчення синтаксису простого речення» (13.00.02 – теорія
та методика навчання – українська мова). Спецрада Д
26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;
тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Голуб Н. Б.,
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Кучерук О. А., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства (Житомирський
державний університет імені Івана Франка); Подлев107

ська Н. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології (Хмельницький державний
університет). (604/4)
Бабенко Вікторія Василівна, начальник відділу
освіти Білоцерківської райдержадміністрації: «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання
стилістики» (13.00.02 – теорія та методика навчання –
українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02).
Науковий керівник – Овсієнко Л. М., доктор пед. наук,
професор кафедри української мови (Інститут філології
Київського університету імені Бориса Грінченка). Опоненти: Попович А. С., доктор пед. наук, доцент кафедри
української мови (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка); Попова Л. О., кандидат
пед. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури (Інститут
педагогіки НАПН України). (605/4)
Капкан Олена Олександрівна, старший викладач
кафедри фізичного виховання і спорту Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ: «Моделювання процесу навчання фізичних
вправ школярів 8 – 9 класів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я).
Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН
України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,
53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Худолій О. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури
(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Архипов О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичного
виховання і спорту (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Куртова Г. Ю., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ
фізичного виховання, здоров’я і спорту (Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (616/4)
Пищик Олена Василівна, заступник директора з
навчально-виробничої роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівський
центр професійно-технічної освіти»: «Розвиток комунікативної культури керівників професійно-технічних
навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана
Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Тимошко Г. М., доктор пед. наук, професор, про108

фесор кафедри педагогіки управління та адміністрування (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України). Опоненти: Єльникова Г. В., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки, методики та
менеджменту освіти (Українська інженерно-педагогічна
академія); Михальчук О. О., кандидат пед. наук, доцент,
старший викладач кафедри педагогіки вищої школи і
освітнього менеджменту (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького). (617/4)
Гришко Юрій Юрійович, вчитель фізичної культури
Еколого-природничого ліцею № 116 м. Києва: «Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів
засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 79.053.02 у
Національному університеті «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10).
Науковий керівник – Куртова Г. Ю., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри біологічних основ фізичного
виховання, здоров’я і спорту (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
Опоненти: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, доцент,
директор Інституту соціальних технологій (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
Короп М. Ю., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури (Київський національний торговельно-економічний університет). (618/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Гільова Ярослава Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу профілактики та лікування
невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Прогностична
значимість кардіального фактора фіброзу супресора
туморогенезу 2 у хворих з гострим інфарктом міокарда» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 64.600.04 у
Харківському національному медичному університеті
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел.
707-73-27). Науковий керівник – Копиця М. Н., доктор
мед. наук, завідувач відділу профілактики та лікування
невідкладних станів (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: Кравчун П. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та
алергології імені академіка Л. Т. Малої (Харківський
національний медичний університет МОЗ України);
Ніконов В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри медицини невідкладних станів та медицини
катастроф (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (2/4)
Меденцева Олена Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН Укра-

їни»: «Оптимізація лікування та прогнозування перебігу
серцевої недостатності ішемічного походження у хворих із супутнім цукровим діабетом 2 типу на підставі
вивчення супресора туморогенезу 2 і поліморфізму
гена ангіотензиногена» (14.01.02 – внутрішні хвороби).
Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Рудик Ю. С., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу клінічної фармакології
та фармакогенетики неінфекційних захворювань (ДУ
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»). Опоненти: Журавльова Л. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Катеренчук І. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (3/4)
Лазіді Катерина Леонідівна, молодший науковий
співробітник відділу профілактики та лікування хвороб
нирок при коморбідних станах ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Оптимізація прогнозування перебігу серцевої недостатності
ішемічного ґенезу у хворих з ожирінням на підставі
вивчення гіпонатріємії та натрійуретичного пептиду»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04
у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел.
707-73-27). Науковий керівник – Рудик Ю. С., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу клінічної фармакології та фармакогенетики
неінфекційних захворювань (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти:
Журавльова Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Опарін О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології
та ревматології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (9/4)
Семенова Ірина Василівна, лікар УЗД ПП Білик І. М.,
м. Тернопіль: «Клініко-патогенетичні предиктори
формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування»
(14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина).
Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096,
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38).
Науковий керівник – Бабінець Л. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»).

Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор мед. наук, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини
та гастроентерології, фізіотерапії та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України»); Пасієшвілі Л. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (ДВНЗ
«Харківський національний медичний університет МОЗ
України»). (30/4)
Саморукова Вікторія Володимирівна, асистент
кафедри загальної практики Одеського національного
медичного університету МОЗ України: «Інформативність різних методів моніторування артеріального тиску в оцінці ефективності антигіпертензивної терапії в
практиці сімейного лікаря» (14.01.38 – загальна практика сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера,
20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Волошина О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Шейко С. О.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри педіатрії,
сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»); Бабінець Л. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (31/4)
Бубняк Мирослав Романович, асистент кафедри
хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
МОЗ України: «Ендоваскулярна діагностика, лікування
і профілактика гострих гастродуоденальних кровотеч»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила
Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник –
Матвійчук Б. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Дзюбановський І. Я.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Русин В. В., доктор мед. наук, доцент,
доцент кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (46/4)
Чеборака Тетяна Олександрівна, асистент кафедри
неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України:
«Особливості перебігу хвороби Паркінсона при поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом» (14.01.15 – нервові
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хвороби). Спецрада Д 26.613.01 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
(044) 205-49-46). Науковий керівник – Слободін Т. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри неврології № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти:
Карабань І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи (ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Гриб В. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології та
нейрохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»). (47/4)
Візір-Тронова Олена Вадимівна, асистент кафедри
мультимодальної діагностики та пропедевтики Запорізького державного медичного університету МОЗ
України: «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів
ризику» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02
у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського,
9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник –
Сиволап В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри мультимодальної діагностики та пропедевтики (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Коваль О. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики (Харківська медична академія післядипломної освіти). (54/4)
Мухаммад Мухаммад, тимчасово не працює:
«Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь
на тлі зниження функції нирок» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул.
Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (49074,
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-5916). Науковий керівник – Курята О. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»). Опоненти: Дроздова І. В., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
загальної психології (Дніпропетровський гуманітарний
університет); Більченко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної
практики – сімейної медицини (Харківська медична
академія післядипломної освіти). (55/4)
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Костюк Ірина Юріївна, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ
України: «Прогнозування та діагностика синдрому
гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56;
тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Чайка Г. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України). Опоненти: Міщенко В. П., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки та техніки України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
(Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Романенко Т. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
(Національна академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (76/4)
Дзьоба Андрій Ігорович, лікар-хірург хірургічного
відділення № 1 Хмельницької міської лікарні: «Синдром
Меллорі-Вайса: етіологічні і патогенетичні особливості та обґрунтування лікувальної тактики (експериментально-клінічне дослідження» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432)
57-03-60). Науковий керівник – Шапринський В. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
№ 1 (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Полянський І. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 1 (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Шепетько Є. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 3 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (77/4)
Гресько Наталія Ігорівна, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Морфологічні
особливості стінки ободової кишки щура в нормі та
за впливу опіоїду» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» (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: Слободян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії,
топографічної анатомії та оперативної хірургії імені
М. Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет»); Ковальчук О. І., доктор мед.

наук, професор, професор кафедри анатомії і патологічної фізіології (ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). (78/4)
Забіда Абдунасер, тимчасово не працює: «Ендотеліальна дисфункція, системне запалення та кінцеві
продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом»
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044,
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056)
741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН
України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96;
тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – Курята О. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»). Опоненти: Дроздова І. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології (Дніпропетровський
гуманітарний університет); Візір В. А., доктор мед. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи,
професор кафедри внутрішніх хвороб 2 (Запорізький
державний медичний університет). (79/4)
Недзвецька Наталія Вікторівна, науковий співробітник відділу захворювань кишечника ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України»: «Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки» (14.01.36 – гастроентерологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул.
Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (49074,
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-5916). Науковий керівник – Степанов Ю. М., доктор мед.
наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»). Опоненти: Чухрієнко Н. Д., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»); Сергієнко О. І., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри гастроентерології
(Харківська медична академія післядипломної освіти).
(80/4)
Білецький Денис Павлович, лікар стоматолог-хірург,
завідувач стоматологічного відділення КЗ «Сумська
обласна клінічна стоматологічна поліклініка»: «Морфофункціональні зміни привушної слинної залози в
умовах загальної дегідратації у віковому аспекті (анатомо-експериментальне дослідження)» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 55.051.05 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24).
Науковий керівник – Устянський О. О., кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри морфології (Сумський
державний університет МОН України). Опоненти: Шер-

стюк О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Гасюк Н. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). (133/4)
Дробова Надія Миколаївна, асистент кафедри пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного
медичного університету МОЗ України: «Клініко-параклінічні особливості та оптимізація прогнозування
перебігу муковісцидозу у дітей» (14.01.10 – педіатрія).
Спецрада Д 64.609,02 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-79-75). Науковий
керівник – Клименко В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Страшок Л. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри підліткової медицини
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»); Крючко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).
(135/4)
Лопандіна Анна Олександрівна, лікар-дерматовенеролог КНП «Міський шкірно-венерологічний диспансер
№ 4» Харківської міськради: «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих на псоріаз з
урахуванням факторів ангіогенезу та особливостей
психічного стану» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків,
вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – Болотна Л. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології (Харківська
медична академія післядипломної освіти), старший
науковий співробітник відділу дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри (ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМН України»). Опоненти:
Дудченко М. О., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних
станів з шкірними та венеричними хворобами (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України); Ткаченко С. Г., кандидат мед. наук, доцент,
доцент кафедри дерматології, венерології та медичної
косметології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (164/4)
Миронюк Вікторія Ігорівна, лікар-дерматовенеролог стаціонарного відділення КП «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Рівненської
облради: «Сифіліс та інші інфекції, що передаються
статевим шляхом, у споживачів психоактивних речовин: розповсюдження, клінічні особливості, медико111

соціальна допомога» (14.01.20 – шкірні та венеричні
хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00).
Науковий керівник – Мавров Г. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач відділу вивчення впливу епідемії
ВІЛ на проблему інфекцій, що передаються статевим
шляхом (ДУ «Інститут дерматології та венерології
НАМН України»). Опоненти: Дюдюн А. Д., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Запольський М. Е., доктор мед.
наук, доцент, доцент кафедри дерматології та венерології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (165/4)
Берник Наталія Вікторівна, лікар-стоматолог КУ
«Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка»: «Закономірності пренатального морфогенезу і становлення топографії під’язикової слинної залози людини» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002,
м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372) 55-37-54).
Науковий керівник – Олійник І. Ю., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри патологічної анатомії
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Матещук-Вацеба Л. Р.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України);
Герасимюк І. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини (ДВНЗУ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (170/4)
Брейдак Олександра Андріївна, старший лаборант
кафедри гігієни та професійної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького МОЗ України: «Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка діазоліну з розробкою гігієнічних
регламентів допустимого вмісту в об’єктах довкілля»
(14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада
Д 64.600.06 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керівник – Кузьмінов Б. П., доктор мед. наук, професор, директор НДІ
епідеміології та гігієни, професор кафедри гігієни та
профілактичної токсикології (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). Опоненти: Завгородній І. В., доктор мед. наук,
професор, директор ННІ якості освіти, професор кафедри гігієни та екології № 2 (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Білецька Е. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (171/4)
112

Яськів Ганна Ігорівна, науковий співробітник центральної НДЛ та лабораторії промислової токсикології
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Оцінка дисбіотичної та імуносенсибілізуючої дії лікарських засобів групи
хінолонів при їх гігієнічній регламентації у повітрі робочої
зони на прикладі нітроксоліну» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80).
Науковий керівник – Кузьмінов Б. П., доктор мед. наук,
професор, директор НДІ епідеміології та гігієни, професор кафедри гігієни та профілактичної токсикології
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Завгородній І. В., доктор мед. наук, професор, директор ННІ якості
освіти, професор кафедри гігієни та екології № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Шафран Л. М., доктор мед. наук, професор, перший
заступник директора (ДП «Український НДІ медицини
транспорту МОЗ України»). (173/4)
Чорнопищук Наталія Петрівна, асистент кафедри
педіатрії № 1 Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-діагностичні особливості некротичного ентероколіту
передчасно народжених дітей» (14.01.10 – педіатрія).
Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432)
57-03-60). Науковий керівник – Яблонь О. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Похилько В. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України); Березенко В. С., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри педіатрії № 1
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (175/4)
Добуш Роман Данилович, асистент кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Хірургічне лікування хворих із пухлинними ураженнями підшлункової залози з застосуванням кріотехнологій» (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) 426-6588). Науковий керівник – Дронов О. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, головний науковий співробітник відділу лапароскопічної
хірургії та холелітіазу (ДУ «Національний інститут хірургії

та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України); Копчак К. В., доктор мед. наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин
органів черевної порожнини (Національний інститут раку
МОЗ України). (357/4)
Гопко Наталія Василіна, в. о. директора ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»:
«Оцінка епідеміологічних ризиків лептоспірозу в сучасних умовах та удосконалення епідеміологічного нагляду» (14.02.02 – епідеміологія). Спецрада Д 26.614.01 у
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені
Л. В. Громашевського НАМН України» (03038, м. Київ,
вул. М. Амосова, 5; тел. (044) 275-37-11). Науковий
керівник – Задорожна В. І., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор
(ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
імені Л. В. Громашевського НАМН України»). Опоненти: Колеснікова І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри епідеміології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця); Устінова Л. А., доктор мед. наук, професор, полковник медичної служби,
начальник кафедри військової токсикології, радіології
та медичного захисту факультету підготовки військових лікарів (Українська військово-медична академія
Міноборони України). (359/4)
Гаврилюк Галина Олександрівна, асистент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Оптимізація
профілактики та лікування хворих на посттравматичний
остеоартроз колінних суглобів» (14.01.38 – загальна
практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера,
20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Хіміон Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти:
Алипова О. Є., доктор мед. наук, доцент, завідувач
кафедри загальної практики – сімейної медицини,
гастроентерології, фізіотерапії та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України»); Корж О. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри загальної практики –
сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (431/4)
Тимощук Лілія Сергіївна, лікар УЗД КЗ «Київська
обласна клінічна лікарня» Київської облради: «Оптимізація профілактики та діагностики ураження нирок
при артеріальній гіпертензії шляхом оцінки функціонального ниркового резерву» (14.01.38 – загальна
практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02
у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв.
Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник –

Хіміон Л. В., доктор мед. нук, професор, завідувач
кафедри сімейної медицини (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
Опоненти: Потабашній В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія» МОЗ України); Більченко О. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). (433/4)
Полубень Лариса Олександрівна, молодший науковий співробітник ДУ «ННЦ радіаційної медицини
НАМН України»: «Молекулярно-генетичні особливості
Ph-негативних мієлопроліферативних неоплазій у осіб,
які зазнали впливу чинників аварії на Чорнобильській
АЕС» (03.00.15 – генетика – медичні науки). Спецрада
Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН
України» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. 48372-40). Науковий керівник – Клименко С. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділу медичної генетики (ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»).
Опоненти: Акопян Г. Р., доктор мед. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут
спадкової патології НАМН України»); Телегеєв Г. Д.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). (440/4)
Лунькова Юліана Станіславівна, старший лаборант
кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»: «Удосконалення діагностики та ортопедичного
лікування у пацієнтів з вивихами дисків скроневонижньощелепного суглоба» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 44.601.01 у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (36011,
м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84).
Науковий керівник – Новіков В. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»). Опоненти: Куцевляк В. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтїї та імплантології
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Макєєв В. Ф., доктор мед. наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології
(Львівській національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (442/4)
Бабій Ігор Володимирович, лікар ургентний хірург
екстреної медичної допомоги та центру шлунковокишкових кровотеч Хмельницької обласної лікарні:
«Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного лікування пахвинної грижі» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному
113

медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432)
57-03-60). Науковий керівник – Власов В. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри хірургії № 1 ФПО
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Міщенко В. В.,
доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України,
професор кафедри хірургії № 1 (Одеський національний
медичний університет МОЗ України); Польовий В. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України). (452/4)
Зацерковна Олена Миколаївна, асистент кафедри
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Патогенетичне обґрунтування ефективності антибактеріальної терапії гострого панкреатиту»
(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 – Іщейкін К. Є.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними
та венеричними хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти:
Міщенко В. В., доктор мед. наук, професор, заслужений
лікар України, професор кафедри хірургії № 1 (Одеський
національний медичний університет МОЗ України); Саволюк С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (454/4)
Данілевич Тетяна Дмитрівна, лікар-кардіолог палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення для
хворих з порушенням ритму КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр
серцево-судинної патології»: «Клініко-прогностичне
значення рівня альдостерону у хворих із гіпертонічною
хворобою і частими нападами фібриляції передсердь,
шляхи підвищення ефективності антиаритмічної терапії» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 35.600.05 у
Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий
керівник – Іванов В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Скибчик В. А., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри сімейної медицини
ФПО (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України); Жарінов О. Й.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (456/4)
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Мохначов Олександр Володимирович, асистент
кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними
хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Оптимізація діагностики
та лікування гіпертонічної хвороби в умовах коморбідності» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66).
Науковий керівник – Катеренчук І. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини
№ 2 з професійними хворобами (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Барна О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Кравчун П. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини
№ 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка
Л. Т. Малої (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (458/4)
Фармага Марта Любомирівна, асистент кафедри
внутрішньої медицини № 1 Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України: «Характеристика та особливості синтропічного
ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз
печінки: патогенетичні механізми; діагностика; принципи лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
Д 35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-3066). Науковий керівник – Абрагамович О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини № 1 (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України).
Опоненти: Ганич Т. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України);
Свінціцький А. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). (459/4)
Задерей Наталія Василівна, лікар-офтальмолог
Хмельницької міської поліклініки № 4: «Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних
лікарських засобів з декаметоксином при гнійнозапальних захворюваннях стафілококової етіології»
(03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 05.600.05 у
Вінницькому національному медичному університеті
імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий
керівник – Палій Г. К., доктор мед. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мікробіології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ

України). Опоненти: Власенко І. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету МОН України); Бобир В. В., кандидат мед. наук,
доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та
імунології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (460/4)
Денисова Ольга Василівна, молодший науковий
співробітник відділення технологій і лікування неспецифічних захворювань легень ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН
України»: «Діагностика та лікування інфекційного загострення хронічного бронхіту» (14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Японського НАМН
України» (03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 27504-02). Науковий керівник – Гуменюк М. І., доктор мед.
наук, провідний науковий співробітник відділення технологій і лікування неспецифічних захворювань легень
(ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Сушко В. О., доктор мед. наук, професор, перший заступник генерального директора з наукової роботи, керівник відділу медичної експертизи та лікування наслідків
впливу радіаційного опромінення (ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України»); Островський М. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і
пульмонології з курсом професійних хвороб (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет»). (462/4)
Макарчук Надія Романівна, асистент кафедри
медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»: «Оптимізація лікування хворих з цукровим діабетом 2 типу у поєднанні з полінейропатією та
артеріальною гіпертензією» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник –
Мартинюк Л. П., кандидат мед. наук, доцент, доцент
кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»).
Опоненти: Хухліна О. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної
фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України); Урбанович А. М., доктор мед. наук, доцент,
завідувач кафедри ендокринології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (464/4)

Андрущак Маргарита Олександрівна, асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет»: «Клініко-патогенетична оцінка ВІЛ-асоційованих захворювань нирок» (14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада
Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Москалюк В. Д., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України»). Опоненти: Андрейчин М. А., доктор мед. наук, професор,
академік НАМН України, завідувач кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»); Дудар І. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу еферентних технологій (ДУ «Інститут
нефрології НАМН України»). (465/4)
Нестерук Світлана Володимирівна, лікар-офтальмолог офтальмологічного відділення Тернопільської
університетської лікарні: «Патогенетичне обґрунтування застосування низькомолекулярних пептидів з метою
корекції ушкоджень рогівки кроля при її непроникаючих травмах» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел.
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Кліщ І. М., доктор біол. наук, професор, проректор з наукової роботи,
професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»).
Опоненти: Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України); Вастьянов Р. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної
фізіології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (558/4)
Проданчук Анна Іванівна, асистент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України: «Анатомічні особливості твердого
піднебіння в ранньому періоді онтогенезу» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачсвського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий
керівник – Слободян О. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та
оперативної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти:
Шульгай А. Г., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри соціальної медицини, організації та економі115

ки охорони здоров’я з медичною статистикою (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Кошарний В. В.,
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри клінічної
анатомії, анатомії і оперативної хірургії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (559/4)
Малахов Станіслав Сергійович, асистент кафедри
загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією ДЗ «Луганський державний медичний
університет» МОЗ України, м. Рубіжне: «Особливості
іннервації намету мозочка та його похідних венозних
утворень у людей зрілого віку» (14.03.01 – нормальна
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 – Вовк Ю. М., доктор мед. наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри анатомії людини (Донецький національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Тихолаз В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Абдул-Огли Л. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри анатомії людини (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»). (562/4)
Щербак Віталій Володимирович, асистент кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України: «Судово-медична діагностика вогнепальних пошкоджень,
заподіяних із пістолетів «Форт-12» та «Форт-14ТП»
(14.01.25 – судова медицина). 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 – Гуров О. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри судово-медичної експертизи (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Герасименко О. І., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри патоморфології, судової медицини та гістології (Донецький національний медичний університет МОЗ
України); Ванчуляк О. Я., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). (565/4)
Кузнецов Олексій Геннадійович, асистент кафедри
клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України: «Ефективність застосування
в корекції імунних розладів АСІТ та діалізату лейкоцитів
у хворих на алергічний риніт у поєднанні з алергічним
кон’юнктивітом» (14.03.08 – імунологія та алергологія).
Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології та
імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» (61057,
м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84,
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731-31-51). Науковий керівник – Пілецький А. М., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України). Опоненти: Курченко А. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології
та алергології з секцією медичної генетики (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Гогунська І. В., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, заступник завідувача Центру
алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів (ДУ
«Інститут отоларингології імені професора І. С. Коломійченка НАМН України»). (568/4)
Сапєлкін Віктор Васильович, асистент кафедри
судово-медичної експертизи Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України: «Судово-медична діагностика пошкоджень, заподіяних при
пострілах еластичними кулями з гладкоствольної зброї
12-го калібру» (14.01.25 – судова медицина). 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 –
Гуров О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри судово-медичної експертизи (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Савка І. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України); Войченко В. В., кандидат
мед. наук, доцент, начальник (КЗ «Дніпропетровське
обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської облради). (563/4)
Бень Ірина Ігорівна, лікар-інфекціоніст КНП «Львівський обласний центр громадського здоров’я» Львівської облради: «Гранулоцитарний анаплазмоз людини:
клініко-епідеміологічна характеристика та алгоритм
діагностики (на прикладі Львівської та Волинської
областей)» (14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада
К 20.601.03 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел./факс (0342) 53-3205). Науковий керівник – Лозинський І. М., кандидат
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій (НДІ епідеміології та гігієни ДВНЗ «Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького» МОЗ
України). Опоненти: Андрейчин М. А., доктор мед. наук,
професор, академік НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Малий В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). (677/4)

Борхаленко Юлія Анатоліївна, науковий співробітник відділу патології серця та магістральних судин ДУ
«Інститут серця МОЗ України»: «Критерії ефективності коронарної реваскуляризації та зміни якості життя
у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця»
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-7327). Науковий керівник – Тодуров Б. М., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та
екстракорпоральних технологій (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
Опоненти: Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України); Копиця М. П., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). (695/4)
Ломко Віталій Михайлович, лікар ортопед-травматолог травматологічного відділення Комунального
неприбуткового підприємства «Шосткінська центральна районна лікарня» МОЗ України: «Діагностика та
лікування задньої нестабільності плечового суглоба»
(14.01.2 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник –
Страфун С. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки (ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України»). Опоненти: Борзих О. В., доктор мед.
наук, професор, лікар ортопед-травматолог (Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони України); Сухін Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри травматології та ортопедії (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (699/4)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Драчук Віра Михайлівна, асистент кафедри фармакології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України: «Нефропротекторна активність похідних сірковмісних амінокислот (адеметіоніну,
таурину та глутатіону) за умов експериментального
гострого пошкодження нирок» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий
керівник – Заморський І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України). Опоненти: Міщенко О. Я., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри клінічної фармакології

(Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ
України); Волощук Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України). (434/4)
Залигіна Євгенія Володимирівна, викладач кафедри
загальної та клінічної фармації ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»: «Експериментальне
вивчення гастропротекторної дії густого екстракту з
незрілих плодів горіха волоського (Juglans regia L.)»
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057)
706-35-81). Науковий керівник – Подплетня О. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармації (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Малоштан Л. М.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії людини (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Волощук Н. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (436/4)
Сорокіна Марія Вікторівна, начальник відділу забезпечення вимог належної клінічної практики ПАТ «Фармак»: «Фармакологічне обґрунтування застосування
сухого екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 типу
та метаболічному синдромі» (14.03.05 – фармакологія).
Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Кононенко Н. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Зайченко Г. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Єрмоленко Т. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології та медичної рецептури (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (437/4)
Ситник Інна Миколаївна, асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ
України: «Фармакологічне обґрунтування застосування
N-ацетилцистеїну та лозартану при кардіальних порушеннях цукрового діабету 1 типу» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному
фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81).
Науковий керівник – Хайтович М. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та
клінічної фармації (Національний медичний університет
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імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Щокіна К. Г., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри фармакології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Жилюк В. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри фармакології і клінічної
фармакології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (439/4)
Шовкова Оксана Володимирівна, асистент кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Розробка та валідація
методик визначення секнідазолу для хіміко-токсикологічного аналізу» (15.00.02 – фармацевтична хімія та
фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному
фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81).
Науковий керівник – Клименко Л. Ю., доктор фарм.
наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
Опоненти: Гризодуб О. І., доктор хім. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу Державної
фармакопеї України, директор (ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»);
Каплаушенко А. Г., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). (443/4)
Сич Ігор Володимирович, завідувач сектору біологічних досліджень лабораторії криміналістичних
досліджень Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса: «Синтез,
хімічні та біологічні властивості 5-заміщених похідних
2-тіо(аміно)-1,3,4-тіадіазолу» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ
України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел.
706-35-81). Науковий керівник – Перехода Л. О., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри медичної
хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Коваленко С. М., доктор хім. наук,
професор, професор кафедри органічної хімії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України); Демченко А. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач відділу медичної хімії (ДУ «Інститут
фармакології та токсикології НАМН України»). (448/4)
Кудря Вікторія Вікторівна, асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова: «Фармакогностичне дослідження родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.),
культивованого в Україні» (15.00.02 – фармацевтична
хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81).
Науковий керівник – Марчишин С. М., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з
медичною ботанікою (ДВНЗ «Тернопільський держав118

ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України» МОЗ України). Опоненти: Хворост О. П.,
доктор фарм. наук, професор, професор кафедри хімії
природних сполук (Національний фармацевтичний
університет); Дармограй Р. Є., кандидат фарм. наук,
доцент, завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (450/4)
Бевз Олена Валеріївна, асистент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету
МОЗ України: «Наукове обґрунтування атестації фармакопейних стандартних зразків з використанням термічних методів аналізу» (15.00.03 – стандартизація та
організація виробництва лікарських засобів). Спецрада
Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Леонтьєв Д. А.,
доктор фарм. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи, начальник відділу валідації та стандартних зразків (ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»). Опоненти: Кучеренко Л. І., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії
(Запорізький державний медичний університет МОЗ
України); Назарова О. С., кандидат фарм. наук, старший
науковий співробітник, начальник відділу фармацевтичної розробки (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» МОЗ
України). (451/4)
Григорів Галина Валеріївна, старший лаборант кафедри органічної хімії Національного фармацевтичного
університету МОЗ України: «Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-R-4H-піранів на основі 1,2-бензоксатіін-4(3Н)-он2,2-діоксиду» (15.00.02 –
фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д
64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
тел. 706-35-81). Науковий керівник – Шемчук Л. А., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної
хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Демченко А. М., доктор фарм. наук,
професор, завідувач відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»); Воскобойнік О. Ю., кандидат фарм. наук, доцент, доцент
кафедри органічної і біоорганічної хімії (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). (453/4)
Луць Вікторія Вікторівна, старший викладач КВНЗ
«Запорізький медичний коледж» Запорізької облради: «Розробка складу, технології і дослідження м’яких
лікарських форм для комплексної терапії мікозів стоп»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 17.600.03
у Запорізькому державному медичному університеті
МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник –

Гладишев В. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технології ліків (Запорізький державний
медичний університет). Опоненти: Гладух Є. В., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри промислової
фармації (Національний фармацевтичний університет);
Давтян Л. Л., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармацевтичної технології і біофармації
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика). (455/4)
Ляпунова Анна Миколаївна, в. о. молодшого наукового співробітника лабораторії технології та аналізу
лікарських засобів ДНУ «НТК «Інститут монокристалів»
НАН України»: «Фармацевтична розробка і стандартизація м’яких лікарських засобів мометазону фуроату
для лікування дерматозів» (15.00.03 – стандартизація та
організація виробництва лікарських засобів). Спецрада
Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Безугла О. П.,
кандидат фарм. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії технології та аналізу лікарських
засобів (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН
України»). Опоненти: Рубан О. А., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри заводської технології
ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України); Леонтьєв Д. А., доктор фарм. наук, старший
науковий співробітник, начальник відділу валідації та
стандартних зразків, заступник директора з науки (ДП
«Український науковий фармакопейний центр якості
лікарських засобів»). (485/4)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Стоянов Леонід Афанасійович, молодший науковий співробітник лабораторії епізоотології, паразитології, моніторингу хвороб тварин та провайдингу
Одеської дослідної станції ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»: «Оксіуроз
бородатих агам (поширення, діагностика, лікування)»
(16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03 у
Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032)
275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Богач М. В.,
доктор вет. наук, професор, директор Одеської дослідної станції (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»). Опоненти: Сорока Н. М.,
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Приходько Ю. О., доктор вет. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач кафедри паразитології (Харківська державна зооветеринарна академія). (204/4)
Турко Яромир Ігорович, асистент кафедри мікробіології та вірусології Львівського національного уні-

верситету ветеринарної медицини та біотехнології
імені С. З. Ґжицького: «Мікробіоценоз сліпої кишки
та імунний статус курей-несучок і розробка способу їх
корекції» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д
64.359.01 у ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» НААН України (61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий
керівник – Ушкалов В. О., доктор вет. наук, професор,
член-кореспондент НААН України, директор лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Палій А. П., доктор вет. наук, в. о. завідувача лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології
(ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); Уховський В. В., доктор вет. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
лептоспірозу з музеєм мікроорганізмів (Інститут ветеринарної медицини НААН України). (334/4)
Романович Микола Миколайович, молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та
якості продукції Інституту біології тварин НААН України: «Стан системи антиоксидантного захисту та імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада
Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України
(79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 270-2389). Науковий керівник – Куртяк Б. М., доктор вет. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України). Опоненти: Томчук В. А., доктор вет.
наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології
тварин імені академіка М. Ф Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН України); Вовк С. О., доктор біол. наук, професор,
завідувач лабораторії дрібного тваринництва (Інститут
сільського господарства Карпатського регіону НААН
України). (517/4)
Кравченко-Довга Юлія Володимирівна, завідувач
лабораторії – лікар ветеринарної медицини Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві: «Вплив
типологічних особливостей нервової системи на
мінеральний гомеостаз організму корів» (03.00.13 –
фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 26.004.14 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул.
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Карповський В. І., доктор вет. наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Величко В. О., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Державний
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науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок); Ковальчук І. І., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
(Інститут біології тварин НААН України). (535/4)
Гончарова Наталія Володимирівна, тимчасово не
працює: «Епізоотологічний моніторинг та серологічна
діагностика паратуберкульозу великої рогатої худоби» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада
Д 64.359.01 у ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України (61023,
м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий керівник – Завгородній А. І., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач
відділу вивчення туберкульозу та бруцельозу (ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини»). Опоненти: Сосницький О. І., доктор вет.
наук, професор кафедри епізоотології та інфекційних
хвороб (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет); Ушкалов В. О., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор (Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України). (569/4)
Корнієнко Марина Володимирівна, тимчасово не
працює: «Індикація та видова диференціація збудників
хламідіозів тварин за полімеразної ланцюгової реакції» (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д
64.359.01 у ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» НААН України (61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий
керівник – Завгородній А. І., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач відділу вивчення туберкульозу та бруцельозу (ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»).
Опоненти: Наливайко Л. І., доктор вет. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри інфектології та якості і безпеки АПК (Луганський національний
аграрний університет, м. Харків); Ситюк М. П., доктор
вет. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи (Інститут ветеринарної
медицини НААН України). (570/4)
Малімон Зоя Василівна, завідувач відділу – лікар
ветеринарної медицини, радіолог науково-дослідного
радіологічного відділу Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи: «Наукове обґрунтування мікробіологічних критеріїв імпортованої замороженої риби та
її оцінка за залишковими кількостями антибактеріальних
речовин» (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза). Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН Укра120

їни (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Кухтин М. Д., доктор
вет. наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Якубчак О. М.,
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Богатко Н. М., кандидат вет. наук, доцент, завідувач кафедри
ветеринарно-санітарної експертизи (Білоцерківський національний аграрний університет). (718/4)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Ґедзь Олена Петрівна, аспірантка Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Творча
спадщина М. Тутковського, М. Шиповмча, С. Дрімцова
у стильових координатах української музичної культури
кінця XIX – першої третини XX 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. 501-78-28). Науковий керівник – Афоніна О. С., доктор мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри естрадного виконавства (Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики (Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського); Микуланинець Л. М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри співу,
диригування і музично-теоретичних дисциплін (Мукачівський державний університет). (20/4)
Гуральна Світлана Степанівна, викладач циклової
комісії музичних дисциплін Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Духовна творчість галицьких композиторів кінця XIX – першої половини XX століть в контексті літургійно-хорової практики
регіону» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К
35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
(79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032)
235-82-68). Науковий керівник – Сиротинська Н. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
музичної медієвістики та україністики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри методики музичного виховання та
диригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»); Салдан С. О.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (181/4А)
Радко Юрій Іванович, викладач народних інструментів (баян) Чортківського гуманітарно-педагогічно-

го коледжу імені Олександра Барвінського: «Стильова
еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському
інструментальному мистецтві другої половини XX –
початку XXI століть» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній
музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства
культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032) 235-82-68). Науковий керівник –
Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри методики музичного виховання
і диригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, проректор
(Київська академія мистецтв); Марченко В. В., кандидат мистецтвознавства, директор (Міжнародний центр
освіти і культури, м. Київ). (182/4)
Стецюк Богдан Олександрович, провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва естради та джазу Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського: «Джазова фортепіанна імпровізація як полістилістичний феномен (на прикладі
творчості Ч. Коріа)» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 64.871.01 у Харківському національному
університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан
Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий
керівник – Полусмяк І. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
(Харківський національний університет мистецтв імені
І. П. Котляревського Міністерства культури України).
Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства,
професор, проректор з наукової роботи (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України); Олендарьов В. М., кандидат
мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). (188/4)
Сунь Бо, аспірант кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету
мистецтв імені I. П. Котляревського: «Вокальна музика Г. Свиридова: параметри співтворчості виконавця та композитора» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 64.871.01 у Харківському національному
університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан
Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий
керівник – Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та
аналізу музики (Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України). Опоненти: Молчанова Т. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри концертмейстерства (Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка Міністерства культури України);
Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор,

завідувач кафедри теорії музики (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України). (189/4)
Сун Тянь, аспірантка кафедри інтерпретології та
аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Звуковий світ
фортепіанних творів Хуан Ан-Луна: композиторські та
виконавські проекції» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 64.871.01 у Харківському національному
університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан
Конституції, 11/13; тсл (057) 731-10-95). Науковий
керівник – Чернявська М. С., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри спеціального фортепіано
(Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України). Опоненти: Польська І. І., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та фортепіано
(Харківська державна академія культури Міністерства
культури України); Довжинець І. Г., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії та музичноінструментального виконавства (Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН
України). (190/4)
Ван Дуаньгуй, аспірант кафедри інтерпретології та
аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Мелос як парадигма вокального мистецтва XX століття: на матеріалі
творчої практики України та Китаю» (17.00.03 – музичне
мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95).
Науковий керівник – Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський національний
університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України). Опоненти: Медведик Ю. Є.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України); Гіголаєва-Юрченко В. О., кандидат мистецтвознавства, солістка-вокалістка (КП «Харківська обласна
філармонія» Харківської облради). (191/4)
Сталінська Галина Дмитрівна, викладач кафедри
дизайну середовища Харківської державної академії дизайну і мистецтв: «Вінтажний інтер’єр: ґенеза та
принципи формування» (17.00.07 – дизайн). Спецрада
К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і
мистецтв МОН України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв,
8; тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник – Бондаренко І. В., кандидат архітектури, доцент, професор кафедри дизайну середовища (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти: Алфьорова З. І.,
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доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська державна академія
культури); Чернявський К. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічних мистецтв (Національна
академія образотворчого мистецтва та архітектури).
(480/4)

ства, професор, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва (Інститут народознавства НАН
України); Ямборко О. Я., викладач кафедри дизайну і
теорії мистецтва ННІ мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України). (540/4)

Залевська Олена Юріївна, старший викладач кафедри дизайну КВЗО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради:
«Проектно-художні засоби українського плаката доби
постмодернізму» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К
64.109.01 у Харківській державній академії дизайну
і мистецтв МОН України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник – Гладун О. Д., кандидат мистецтвознавства, доцент, директор (Черкаський художній музей). Опоненти: Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, головний науковий
співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва
Національної академії мистецтв України); Миргородська Н. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну (Херсонський національний технічний університет). (483/4)

Шепеть Тетяна Миколаївна, асистент кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України
МОН України: «Станкова графіка Львова 1990 – 2000-х
років: національна специфіка та європейський мистецький контекст» (17.00.05 – образотворче мистецтво).
Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії
мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича,
38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Яців Р. М., кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Львівська національна академія мистецтв
МОН України). Опоненти: Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та
історії мистецтва (Харківська державна академія дизайну
та мистецтв МОН України); Стасенко В. В., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги (Українська академія
друкарства МОН України). (541/4)

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий
співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України: «Народне вбрання
Опілля останньої третини XIX – першої половини XX
століття: класифікація та композиційні особливості декору» (17.00.06 – декоративне та прикладне
мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011,
м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Врочинська Г. В., кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
(Інститут народознавства НАН України). Опоненти:
Кротова Т. Ф., доктор мистецтвознавства, професор кафедри художнього моделювання костюма
(Київський національний університет технологій
та дизайну МОН України); Цимбалюк О. К., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну і мистецтва книги (Українська академія
друкарства МОН України). (539/4)

Кундис Руслан Юрійович, доцент кафедри режисури
та хореографії Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального
мистецтва» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 55.053.04 у Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002,
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 68-59-02, факс
(0542) 22-15-17). Науковий керівник – Душний А. І.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу (Дрогобицький
державний педагогічний університет). Опоненти: Єргієв І. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри народних інструментів (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової); Карась С. О.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). (552/4)

Цуркаи Катерина Сергіївна, викладач кафедри
художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв МОН України: «Мистецька освіта в галузі
текстилю на Львівщині другої половини XIX – початку
XXI ст. (історія, структура, художньо-методичні особливості)» (17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній
академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул.
Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник –
Кусько Г. Д., кандидат мистецтвознавства, доцент,
декан факультету декоративно-прикладного мистецтва
(Львівська національна академія мистецтв МОН України). Опоненти: Никорак О. І., доктор мистецтвознав-

Стоянова Анна Дмитрівна, викладач кафедри теорії
музики та композиції Одеської національної музичної
академії імені А. В. Нежданової: «Жанрові парадигми
творчості українських композиторів останніх десятиліть XX – початку XXI століть» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній
музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий
керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства,
професор, проректор з наукової роботи (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор,
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професор кафедри історії української та зарубіжної
музики (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського); Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
теорії музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського). (671/4)
Стрильчук Олена Степанівна, викладач кафедри
історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової: «Композиторська поетика Олів’є Мессіана у світлі концептологічного підходу» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній музичній
академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури
України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел.
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник –
Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти:
Жаркова В. Б., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри історії зарубіжної музики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Ніколаєвська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу
музики (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). (673/4)
Шкурко Валентина Юріївна, викладач кафедри дизайну КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради: «Трансформація
жіночого флеш-іміджу в моді XX століття» (17.00.07 –
дизайн). Спецрада К 26.807.03 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36;
тел. 529-98-33). Науковий керівник – Шандренко О. М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
дизайну і технологій (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Кротова Т. Ф., доктор
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма (Київський національний
університет технологій та дизайну); Дерман Л. М., кандидат філософ. наук, старший викладач кафедри дизайну
та реклами (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (674/4)
Стрілець Валерій Федорович, старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв: «Дизайн
меблів цивільних приміщень: тенденції розвитку»
(17.00.07 – дизайн). Спецрада К 26.807.03 у Київському національному університеті культури і мистецтва
Міністерства культури України (01601, м. Київ, вул.
Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – Абизов В. А., доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів (Київський
національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, про-

фесор, професор кафедри дизайну та основ архітектури (Національний університет «Львівська політехніка»); Мигаль С. П., кандидат архітектури, доцент, професор кафедри дизайну (Національний лісотехнічний
університет України). (675/4)
Федорова Євгенія Володимирівна, тимчасово не
працює: «Видовищна зачіска в сучасній індустрії моди:
історія, специфіка, дизайн-технології» (17.00.07 –
дизайн). Спецрада К 26.807.03 у Київському національному університеті культури і мистецтва Міністерства
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36;
тел. 529-98-33). Науковий керівник – Михайлова Р. Д.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів (Київський національний
університет технологій та дизайну). Опоненти: Романенкова Ю. В., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри циркових жанрів (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва);
Шандренко О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну і технологій (Київський національний університет культури і мистецтв). (679/4)
Морозов Артем Ігорович, викладач кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв: «Віртуозні рухи в українському народно-сценічному танці: витоки, еволюція,
сучасні тенденції» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському національному
університеті культури і мистецтв Міністерства культури
України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел.
529-98-33). Науковий керівник – Бойко О. С., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри хореографії (Київський національний університет культури і
мистецтв). Опоненти: Курочкін О. В., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри івент-менеджмснту,
фешн і шоу-бізнесу (ПВНЗ «Київський університет
культури»); Медвідь Т. А., кандидат мистецтвознавства,
завідувач кафедри хореографії (Київський університет
імені Бориса Грінченка). (681/4)
Король Анастасія Миколаївна, викладач кафедри
хореографічного мистецтва Київського національного
університету культури і мистецтв: «Жіночі образи в
українських балетах» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця,
36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – Гутник І. М.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри хореографічного мистецтва (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Афоніна О. С.,
доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); Луговенко Т. Г., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (682/4)
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АРХІТЕКТУРА
Нестеренко Віталій Володимирович, асистент кафедри дизайну архітектурного середовища Харківського
національного університету будівництва та архітектури: «Ергономічні принципи удосконалення архітектури
закладів вищої освіти, адаптованих до людей з обмеженими фізичними можливостями» (18.00,02 – архітектура будівель та споруд). Спецрада Д 64.056.02 у
Харківському національному університеті будівництва
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Мироненко В. П., доктор архітектури, професор, професор
кафедри дизайну архітектурного середовища, декан
архітектурного факультету (Харківський національний
університет будівництва та архітектури МОН України).
Опоненти: Ковальська Г. Л., доктор архітектури, доцент,
завідувач кафедри архітектурно-проектної справи
(Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України); Губанов О. В., кандидат архітектури, завідувач кафедри містобудування (Донбаська
національна академія будівництва і архітектури МОН
України, м. Краматорськ). (196/4)
Цимбалова Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри
архітектурного проектування і дизайну Придніпровської державної академії будівництва та архітектури:
«Мобільне житло як функціонально-типологічний різновид сучасного житлового будівництва» (18.00.02 –
архітектура будівель та споруд). Спецрада Д 64.056.02
у Харківському національному університеті будівництва
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Мироненко В. П., доктор архітектури, професор, професор
кафедри дизайну архітектурного середовища, декан
архітектурного факультету (Харківський національний
університет будівництва та архітектури МОН України).
Опоненти: Товбич В. В., доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі (Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України); Матвєєв В. В., кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування
(Харківський національний університет будівництва та
архітектури МОН України). (197/4)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Вавілова Альона Сергіївна, тимчасово не працює:
«Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожнодепресивних патернів у підлітків» (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. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Кудріна Т. С., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шамне А. В., доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри
психології (Національний університет біоресурсів і при124

родокористування України); Завада Т. Ю., кандидат психол. наук, викладач кафедри психології і психотерапії
(Український католицький університет). (306/4)
Кондес Тетяна Василівна, старший викладач кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін ЗВО
«Університет «КРОК» МОН України: «Соціально-психологічні особливості формування здоров’язберігаючих
компетентностей майбутніх фахівців соціономічного
профілю» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий
керівник – Бурлакова І. А., доктор психол. наук, доцент,
професор кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти:
Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної психології (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника МОН
України); Боярин Л. В., кандидат психол. наук, доцент
кафедри педагогіки, психології та теорії управління
освітою (Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області МОН України). (307/4)
Українець Людмила Петрівна, викладач кафедри
психології та філософії Буковинського державного
медичного університету МОЗ України: «Соціальнопсихологічні особливості самообмеження особистості в період ранньої дорослості» (19.00.05 – соціальна
психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада
Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел.
(06452) 4-03-42). Науковий керівник – Борисюк А. С.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії (Буковинський державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Гейко Є. В.,
доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України); Журба А. М., кандидат психол. наук,
доцент кафедри менеджменту (Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом» МОН України). (308/4)
Фролова Лілія Борисівна, старший викладач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України: «Психологічний вплив
дитячо-батьківських відносин на соціальну адаптацію
молодших школярів» (19.00.05 – соціальна психологія;
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у
Східноукраїнському національному університеті імені
Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42).

Науковий керівник – Завацька Н. Є., доктор психол.
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН
України). Опоненти: Блинова О. Є., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри загальної та соціальної
психології (Херсонський державний університет МОН
України); Бриль М. М., кандидат психол. наук, доцент
кафедри психології (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України).
(309/4)

Вознесенська О. Л., кандидат психол. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти (Інститут соціальної та політичної психології НАН
України). Опоненти: Плохіх В. В., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри психології розвитку і
соціальних комунікацій (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Абаніна Г. В., кандидат психол.
наук, доцент кафедри психології (Університет економіки та права «КРОК» МОН України). (542/4)

Березянська Влада Віталіївна, фізична особа-підприємець «Березянська»: «Порівняння психологічних
особливостей онкохворого в хворобі та ремісії інструментами транзакційного аналізу» (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. 288-33-20). Науковий керівник –
Васьківська С. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). Опоненти: Харченко Д. М., доктор психол.
наук, професор, завідувач кафедри психології (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України); Плескач Б. В., кандидат психол.
наук, науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії (Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України). (315/4)

Плошинська Анжела Анатоліївна, викладач кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара:
«Когнітивні чинники фізичної активності особистості»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26).
Науковий керівник – Батраченко І. Г., доктор психол.
наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»).
Опоненти: Ставицький О. О., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри суспільних дисциплін
(Національний університет водного господарства та
природокористування); Матієшин І. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри фізичного виховання (Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). (547/4)

Лобанова Аліна Олександрівна, тимчасово не працює: «Психологічні особливості інтуїції особистості
залежно від схильності до ризику» (19.00.01 – загальна
психологія, історія психології). Спецрада Д 26.001.26
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кириленко Т. С., кандидат психол. наук, доцент,
доцент кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Осьодло В. І., доктор психол. наук, професор,
начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського);
Бунас А. А., кандидат психол. наук, доцент кафедри
загальної психології та патопсихології (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара МОН
України). (316/4)
Кришовська Олександра Олександрівна, старший
лаборант лабораторії психології масової комунікації та
медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України: «Соціально-психологічні умови міжособистісного взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної
роботи). Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та
політичної психології НАПН України (04070, м. Київ, вул.
Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник –

Коренєва Юлія Петрівна, тимчасово не працює:
«Тривожність і фрустрованість як чинники невротизації
вагітних жінок різного віку» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13;
тел. 72-01-26). Науковий керівник – Гошовський Я. О.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
педагогічної та вікової психології (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Потапчук Є. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Хмельницький національний університет); Маслюк А. М., кандидат
психол. наук, провідний науковий співробітник відділу
науково-методичного супроводження психологічної
підготовки суддів (Національна школа суддів України).
(549/4)
Маскалева Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри психології ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»: «Психологопедагогічні умови розвитку рефлективності майбутніх
психологів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Євдоки125

мова Н. О., доктор психол. наук, професор, проректор
з наукової та міжнародної діяльності (ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»).
Опоненти: Павелків Р. В., доктор психол. наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та
педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України); Бабаян Ю. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
та інклюзивної освіти (Миколаївський національний
університет імені В. О, Сухомлинського МОН України).
(551/4)
Мухіна Людмила Михайлівна, викладач кафедри
психології Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського: «Психологічні особливості
розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх
учителів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 26.133.04 у Київському університеті
імені Бориса Грінченка МОН України (04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02).
Науковий керівник – Савенкова І. І., доктор психол. наук,
доцент, професор кафедри психології (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського).
Опоненти: Томчук М. І., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри психології (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); Котлова Л. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку
та консультування (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (672/4)
Борисенко Валентина Модестівна, тимчасово не
працює: «Формування емоційної компетентності у майбутніх фахівців соціономічного напряму» (19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 64.053.08
у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Зарицька В. В., доктор психол. наук.
професор, завідувач кафедри практичної психології
(Класичний приватний університет МОН України). Опоненти: Шандрук С. К., доктор психол. наук, професор,
професор кафедри психології і соціальної роботи (Тернопільський національний економічний університет
МОН України); Діомідова Н. Ю., кандидат психол. наук,
старший викладач кафедри філософсько-психологічної антропології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України).
(676/4)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бойко Дмитро Миколайович, старший викладач
кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Речі в інструментарії символічного насильства в постсучасному
суспільстві» (22.00.01 – теорія та історія соціології).
Спецрада Д 64.051.15 у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
126

м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-05).
Науковий керівник – Голіков О. С., кандидат соціол.
наук, доцент, доцент кафедри соціології (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Катаєв С. Л., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи (Класичний
приватний університет МОН України); Судаков В. І., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
історії соціології (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (317/4)
Бойко Ірина Ігорівна, асистент кафедри соціології та
соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»: «Конструювання соціальної проблеми бідності в медіа-просторі сучасного українського
суспільства» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02).
Науковий керівник – Климанська Л. Д., доктор політ.
наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Чорниш Н. Й., доктор соціол.
наук, професор, професор кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Петренко-Лисак А. О., кандидат соціол. наук, доцент,
доцент кафедри галузевої соціології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (446/4)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Матвєєва Олена Вікторівна, комерційний директор
ТОВ «ОРІОН Кейтерінг»: «Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи»
(23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Дорошко М. С., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного регіонознавства (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Фесенко М. В., доктор політ. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»); Гаспарян А. Я., кандидат політ. наук, третій секретар Другого
європейського департаменту МЗС України. (36/4)
Макуха Юрій Володимирович, тимчасово не працює:
«Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті суспільно-політичної модернізації» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Константинов В. Ю., кандидат
політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин і
зовнішньої політики (Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шергін C. О.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри
парламентаризму та політичного менеджменту (Національна академія державного управління при Президентові України); Крупеня І. М., кандидат політ. наук,
доцент кафедри міжнародних відносин (Київський міжнародний університет). (89/4)
Гринько Олександра Ігорівна, начальник відділу
сертифікації і менеджменту якості ПРаТ «Азовзагальмаш»: «Регіональна політика Європейського Союзу»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада
К 12.093.02 у Маріупольському державному університеті МОН України (87500, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129-а; тел./факс (0629) 58-75-90, 53-22-70).
Науковий керівник – Гаврилова Н. В., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики (Маріупольський державний університет МОН України). Опоненти: Барановський Ф. В.,
доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри політології,
права та філософії (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України); Сергієнко Т. І.,
кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами (Інженерний інститут Запорізького національного університету).
(176/4)
Піддубний Сергій Анатолійович, асистент кафедри
соціальних комунікацій Маріупольського державного
університету: «Державна політика у сфері соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи
України (на прикладі Донецької області)» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада К 12.093.02
у Маріупольському державному університеті МОН
України (87500, м. Маріуполь, просп. Будівельників,
129-а; тел./факс (0629) 58-75-90, 53-22-70). Науковий
керівник – Лисак В. Ф., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Маріупольський державний університет
МОН України). Опоненти: Новакова О. В., доктор політ.
наук, професор кафедри політичних наук (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
МОН України); Карчевська О. В., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри політології та міжнародних
відносин (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля МОН України). (177/4)
Рябченко Евеліна Василівна, старший викладач
кафедри грецької філології та перекладу Маріупольського державного університету МОН України: «Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада К 12.093.02 у
Маріупольському державному університеті МОН України (87500, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129-а;
тел./факс (0629) 58-75-90, 53-22-70). Науковий керівник – Пономарьова І. С., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри мовних та гуманітарних дисциплін

№ 3 (Донецький національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Стойко О. М., доктор політ.
наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України); Іванова Н. С., кандидат
політ. наук, доцент кафедри правознавства (Бердянський державний педагогічний університет МОН України). (181/4)
Погоріла Наталія Олександрівна, начальник управління комунікацій ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»: «Проблеми та перспективи
реалізації стратегії глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Рижков М. М., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шевчук О. В., доктор
політ. наук, професор, декан факультету політичних
наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Мітрофанова О. О., кандидат політ.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень
(ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»). (319/4)
Ковальов Андрій Вікторович, прес-секретар Голови Верховної Ради України: «Концепція деліберативної
демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти» (23.00.01 – теорія та історія політичної
науки). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Неліпа Д. В., доктор
політ. наук, доцент, завідувач кафедри державного
управління (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Третяк О. А., доктор політ.
наук, доцент, завідувач кафедри політології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Донська А. Г., кандидат політ. наук, викладач кафедри
соціології (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (371/4)
Герасимович Вадим Анатолійович, викладач гуманітарних дисциплін Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Переговори як спосіб врегулювання політичних
конфліктів» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Батрименко О. В., доктор політ.
наук, доцент, професор кафедри політології (Київський
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національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Примуш М. В., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політології та державного управління (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця); Дацюк А. В., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України). (374/4)
Вилінський Святослав Іванович, асистент кафедри
іноземних мов Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «М’яка сила» у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав
Центральної Азії» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада
Д 26.001.29 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Скороход Ю. С., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних
студій (Національний авіаційний університет); Гаспарян А. Л., кандидат політ. наук, третій секретар Другого
європейського департаменту МЗС України. (486/4)
Алієв Аббас Мамед огли, тимчасово не працює:
«Сервісна політика держави: принципи та механізми
реалізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Неліпа Д. В., доктор політ.
наук, доцент, завідувач кафедри державного управління (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Тупиця О. Л., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри політології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Петренко К. М., кандидат політ. наук, директор (ГО
«Міжнародна асоціація «Вільна Україна»). (665/4)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Галандзовський Станіслав Миколайович, викладач
кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Удосконалення професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів транспортних коледжів»
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада 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 – Фурман Ю. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Романчук С. В., доктор
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наук з фіз. виховання та спорту, професор, начальник
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки та спорту (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного); Єфремова А. Я., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
старший викладач кафедри фізичного виховання та
спорту (Український державний університет залізничного транспорту). (257/4)
Сосновська Оксана Богданівна, методист КЗ «Львівське училище фізичної культури» Львівської облради:
«Формування відчуття ритму у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової
підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний
спорт). Спецрада 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 – Петрина Р. Л., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, декан факультету педагогічної освіти (Львівський державний університет фізичної культури імені
Івана Боберського). Опоненти: Худолій О. М., доктор
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач
кафедри теорії і методики фізичного виховання та
оздоровчо-лікувальної фізичної культури (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Муллагільдіна А. Я., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри танцювальних видів спорту,
фітнесу і гімнастики (Харківська державна академія
фізичної культури). (260/4)
Алзін Ходуд Салман, тимчасово не працює: «Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз
після стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій» (24.00.03 – фізична реабілітація).
Спецрада 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 – Колесниченко В. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Андрійчук О. Я., доктор
наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор
кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки); Тиравська О. І., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри фізичної терапії та
ерготерапії (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського). (283/4)
Власова Софія Володимирівна, тимчасово не працює: «Організаційно-методичні засади використання
засобів катання на ролікових ковзанах у фізкультурнооздоровчих заняттях з учнями 5 – 6 класів» (24.00.02 –
фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській
державній академії фізичної культури і спорту МОН
України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,
10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та спорту, про-

фесор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного
виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з
фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
теорії і методики фізичного виховання (Національний
університет фізичного виховання і спорту України);
Сороколіт Н. С., кандидат наук з фізичного виховання
і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної
культури (Львівський державний університет фізичної
культури імені Івана Боберського). (341/4)
Глоба Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара:
«Здоров’яформувальна технологія спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів закладів вищої
освіти» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури,
1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Захаріна Є. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання (Класичний приватний університет). Опоненти:
Футорний С. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивної медицини
(Національний університет фізичного виховання і спорту України); Темченко В. О., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного
виховання та спорту (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (495/4)

інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
(65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-9705). Науковий керівник – Чебан О. І., кандидат наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри регіональної
політики та публічного адміністрування (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Степанов В. Ю., доктор наук з держ.
управління, професор, декан факультету управління та
бізнесу (Харківська державна академія культури); Білокопитов Д. В., кандидат наук з держ. управління, експерт (ГО «Експертиза реформ»). (53/4)
Гребень Світлана Євгенівна, заступник директора –
начальник відділу Державної аудиторської служби України Кабінету Міністрів України: «Фінансовий контроль
як інструмент державного управління закладами вищої
освіти» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – ПархоменкоКуцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, завідувач
кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна
академія управління персоналом). Опоненти: Шапоренко О. І., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри управлінських технологій (ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»); Гаман Н. О., кандидат
наук з держ. управління, старший викладач кафедри
маркетингу, менеджменту та управління бізнесом (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини). (269/4)

Рибіна Олена Сергіївна, молодший науковий
співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з остеопоротичними
переломами тіл хребців» (24.00,03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52).
Науковий керівник – Григор’єва Н. В., доктор мед. наук,
професор, керівник науково-організаційного відділу (ДУ
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»). Опоненти: Афанасьєв С. М., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту); Бакалюк Т. Г., доктор
мед. наук, доцент, доцент кафедри медичної реабілітації
(Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України). (496/4)

Охотникова Ольга Володимирівна, аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом: «Меритократія як механізм
формування управлінської еліти: теоретико-методологічні засади» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Яровой Т. С., кандидат наук з держ. управління,
доцент, професор кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом).
Опоненти: Крюков О. І., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування в сфері цивільного захисту (Національний
університет цивільного захисту України); СеменецьОрлова І. А., доктор наук з держ. управління, начальник
Центру організаційного розвитку та лідерства (Інститут
новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету). (270/4)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ясиневич Станіслав Людвигович, генеральний
директор ТОВ «Телекомпанія «Регіон»: «Механізм
державного регулювання діяльності суспільного мовлення в контексті розвитку громадянського суспільства» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада К 41.863.01 в Одеському регіональному

Ткач Інна Володимирівна, завідувач сектору взаємодії
з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Кривоозерської райдержадміністрації
Миколаївської області: «Механізми забезпечення прозорості та відкритості в діяльності органів публічної влади
в контексті інституційних перетворень» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 41.863.01 в
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Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька,
22; тел. (048) 705-97-05). Науковий керівник – Приходченко Л. Л., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Надюк З. О., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Баштанник А. Г., кандидат наук з держ. управління, заступник
директора (Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів України). (285/4)
Нікіпєлова Євгенія Миколаївна, провідний спеціаліст командування Немишлянського районного військкомісаріату м. Харкова: «Державне управління безпековою політикою Республіки Польща: досвід для України» (25.00.05 – державне управління у сфері державної
безпеки та охорони громадського порядку). Спецрада
Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул.
Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий
керівник – Величко Л. Ю., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри права та європейської інтеграції
(Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Крюков О. І., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту
Навчально-науково-виробничого центру (Національний
університет цивільного захисту України ДСНС України);
Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, завідувач кафедри публічного адміністрування
та управління (Міжрегіональна академія управління
персоналом МОН України). (343/4)
Рачинська Олена Анатоліївна, завідувач сектору
координації ТАІЕХ відділу управління проектами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу: «Механізми реалізації комунікативної
взаємодії у сфері публічного управління» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д
26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038,
м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51).
Науковий керівник – Войтович Р. В., доктор наук з
держ. управління, професор, ректор (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України). Опоненти: Кравченко М. В., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
соціальної і гуманітарної політики (Національна академія державного управління при Президентові України);
Самофалова О. Ю., кандидат наук з держ. управління,
заступник начальника відділу організаційно-правового
забезпечення юридичного департаменту (ДП «Інформаційні судові системи»). (344/4)
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Любецька Мар’яна Миколаївна, директор Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді: «Державне регулювання здійснення
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада К 70.895.01 у Хмельницькому університеті 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 співробітництва 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);
Вишневська О. А., кандидат наук з держ. управління,
директор департаменту поширення інформації та комунікацій (Державна служба статистики України). (348/4)
Капштик Олександр Володимирович, старший оперативний черговий відділу обробки інформації інформаційно-аналітичного центру Головного командного
центру ЗСУ: «Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України» (25.00.05 –
державне управління у сфері державної безпеки та
охорони громадського порядку). Спецрада К 70.895.01
у Хмельницькому університеті управління та права
Хмельницької облради (29000, м. Хмельницький, вул.
Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий
керівник – Сіцінський А. С., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач НДЧ (Хмельницький університет управління та права). Опоненти: Валевський О. Л.,
доктор наук з держ. управління, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень); Твердохліб О. С., кандидат наук з
держ. управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Київський національний торговельно-економічний університет). (349/4)
Бойко Антоніна Олександрівна, начальник Управління державної архітектурно-будівельної інспекції
у Хмельницькій області: «Механізми формування та
реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада К 70.895.01 у Хмельницькому
університеті 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 співробітництва та грантової діяльності
(Хмельницький університет управління та права). Опоненти: Андрієнко М. В., доктор наук з держ. управління, доцент, начальник НДЦ заходів цивільного захисту
(Український НДІ цивільного захисту); Проніна О. В.,
кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент
кафедри державного управління і місцевого самовря-

дування (Херсонський національний технічний університет). (350/4)
Богданенко Анатолій Іванович, голова правління Українського фонду міжнародного молодіжного
співробітництва «Лідер», старший викладач кафедри
публічного адміністрування (за сумісництвом) Міжрегіональної академії управління персоналом: «Державне регулювання інвестиційними процесами у сфері
будівництва соціального житла у країнах ЄС: досвід для
України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії
управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Гурковський В. І., доктор наук з держ. управління, старший
науковий співробітник, перший заступник директора
(ВГО «Центр досліджень проблем публічного управління»). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Масик М. З.,
кандидат наук з держ. управління, провідний науковий
співробітник проблемної НДЛ соціальних досліджень
ринку праці (Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України). (445/4)
Сисюк Вадим Миколайович, старший викладач
кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних
відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Участь суспільних інституцій у
формуванні та реалізації державної політики фізичного
виховання в Україні» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Гурковський В. І., доктор наук з держ. управління, старший науковий співробітник, перший заступник
директора (ВГО «Центр досліджень проблем публічного
управління»). Опоненти: Парубчак І. О., доктор наук з
держ. управління, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького); Вавренюк С. А., кандидат наук з держ.
управління, докторант докторантури Національного університету цивільного захисту України. (449/4)
Іванов Геннадій Сергійович, заступник директора TOB «АВІСМАР», м. Одеса: «Механізм державного управління розвитком морських портів України»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому державному університеті управління МОН України (87513, м. Маріуполь,
вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-99). Науковий
керівник – Балуєва О. В., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Донецький державний
університет управління). Опоненти: Шпачук В. В., доктор наук з державного управління, доцент, професор
кафедри публічного управління та адміністрування
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського); Бублій М. П., кандидат наук з держ. управ-

ління, доцент, доцент кафедри управління персоналом
та економіки праці (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). (633/4)
Кумачова Аліна Сергіївна, завідувач аспірантури Донецького державного університету управління: «Механізми формування та реалізації державної
політики розвитку «зеленої» економіки в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому державному університеті управління МОН України (87513, м. Маріуполь,
вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-99). Науковий
керівник – Балуєва О. В., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Донецький державний
університет управління). Опоненти: Ульянченко Ю. О.,
доктор наук з держ. управління, доцент, професор
кафедри економічної політики та менеджменту (Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України); Мороз В. В., кандидат наук з держ.
управління, доцент кафедри економічної політики та
врядування (Національна академія державного управління при Президентові України). (635/4)
Мепарішвілі Хвича Нодарович, народний депутат України, Верховна Рада України: «Управління водними ресурсами на засадах спільної політики України та Європейського
Союзу» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.867.03 в Інституті законодавства Верховної
Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел.
(044) 235-96-01). Науковий керівник – Мищак І. М., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач
науково-організаційного відділу (Інститут законодавства
Верховної Ради України). Опоненти: Чечель О. М., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
національної економіки та публічного управління (ВДНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Мороз В. В., кандидат наук з держ.
управління, доцент кафедри економічної політики та врядування (Національна академія державного управління
при Президентові України). (635/4А)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Лисинюк Марина Віталіївна, асистент кафедри
зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв: «Мова
як універсальна форма буття національної культури»
(26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д
26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33).
Науковий керівник – Пилипів В. І., кандидат істор. наук,
доцент, ректор (ПВНЗ «Київський університет культури»). Опоненти: Яковлєв О. В., доктор культурології,
доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи (Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв); Лисенко Л. В., кандидат культурології,
доцент кафедри мов (Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського). (91/4)
131

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Липак Галина Ігорівна, викладач професійно-теоретичної підготовки Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя: «Формування консолідованих інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
НААН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп.,
3; тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Кунанець Н. Е., доктор наук із соц. комунікацій, старший
науковий співробітник, професор, заступник завідувача
кафедри інформаційних систем та мереж (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Шемаєва Г. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (Харківська державна академія культури);
Струнгар В. В., кандидат наук із соц. комунікацій, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України). (62/4)
Гаркавенко Юлія Станіславівна, викладач кафедри
масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Масмедійні джерела гетеростереотипізації України: комунікаційний аспект» (27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій). Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел.
374-98-00). Науковий керівник – Бутиріна М. В., доктор
наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри
масової та міжнародної комунікації (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Супрун Л. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри журналістики (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця);
Баранецька А. Д., кандидат наук із соц. комунікацій,
старший викладач кафедри теорії комунікації, реклами
та зв’язків із громадськістю (Запорізький національний
університет). (147/4)
Зацерківна Марина Олексіївна, завідувач лабораторії факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти Київського національного університету культури і мистецтв: «РR-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти сфери культури»
(27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада К 26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця,
36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – Трач Ю. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
комп’ютерних наук (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Бутиріна М. В.,
доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач
кафедри масової та міжнародної комунікації (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Островська Н. В., кандидат наук із соц. комунікацій,
доцент кафедри журналістики (Запорізький національний технічний університет). (262/4)
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Ковальчук Олена Олексіївна, асистент кафедри
зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв: «Трансформація журналу «Жінка» у плюралістичному демократичному суспільстві» (27.00.04 – теорія та історія
журналістики). Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
239-47-51). Науковий керівник – Мелещенко О. К., доктор філол. наук, професор, професор кафедри історії
журналістики (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Житарюк М. Г., доктор наук із соц. комунікацій,
професор, професор кафедри зарубіжної преси та
інформації (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Кушнір О. В., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (280/4)
Пастушина Василь Миколайович, фізична особа-підприємець ТОВ «УКРНЕТ»: «Ідея державності України в
журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» (міжнародний
контекст)» (27.00.04 – теорія та історія журналістики).
Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51).
Науковий керівник – Житарюк М. Г., доктор наук із соц.
комунікацій, професор, професор кафедри зарубіжної
преси та інформації (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кравченко С. І., доктор
наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри
соціальних комунікацій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Ґабор В. В., кандидат філол. наук, старший науковий співробітник НДІ пресознавства (Львівська національна наукова бібліотека
імені Василя Стефаника НАН України). (281/4)
Яблонський Максим Романович, асистент кафедри
соціальних комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Журналістська
та редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка»
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада К
35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51). Науковий керівник – Крупський І. В., доктор істор. наук, професор, декан
факультету журналістики (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Павлюк І. З.,
доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу української літератури XX століття та сучасного літературного
процесу (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України); Романишин Ю. О., кандидат істор. наук, доцент,
завідувач відділу періодичних видань імені Мар’яна та
Іванни Коців (Львівська національна наукова бібліотека
імені Василя Стефаника НАН України). (282/4)
Коржова Тетяна Василівна, асистент кафедри
зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв: «Професійна підготовка фахівців із зв’язків з громадськіс-

тю в закладах вищої освіти України» (27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада
К 26.807.04 у Київському національному університеті
культури і мистецтв Міністерства культури України
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33).
Науковий керівник – Садівничий В. О., доктор наук із
соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та філології (Сумський державний університет).
Опоненти: Зикун Н. І., доктор наук із соц. комунікацій,
доцент, завідувач кафедри журналістики, української
словесності та культури (Університет державної фіскальної служби України); Курбан О. В., кандидат наук
із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри реклами та
зв’язків з громадськістю (Київський університет імені
Бориса Грінченка). (694/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Устименко Ігор Миколайович, асистент кафедри
технології молока і молочних продуктів Національного
університету харчових технологій: «Удосконалення
технологій молоковмісних продуктів шляхом використання харчових емульсій» (05.18.04 – технологія
молочних, м’ясних продуктів і продуктів з гідробіонтів).
Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий
керівник – Поліщук Г. Є., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів (Національний університет харчових технологій).
Опоненти: Некрасов П. О., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології жирів та продуктів бродіння (Харківський політехнічний інститут МОН України); Боднарчук О. В., кандидат тех. наук, завідувач відділу аналітичних досліджень та якості харчової продукції
(Інститут продовольчих ресурсів НААН України). (19/4)
Івахнюк Микола Олександрович, інженер сектору
оптимізації технологічного процесу відділу підтримки
виробництва ПАТ «Фармак»: «Синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних промислових відходах»
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044)
289-95-55). Науковий керівник – Пирог Т. П., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри біотехнології і
мікробіології (Національний університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Голуб Н. Б., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Мерзлов С. В., доктор с.-г. наук, професор, декан біолого-технологічного факультету (Білоцерківський національний аграрний університет). (714/4)
Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер, тимчасово не
працює: «Удосконалення технології м’ясних продуктів з
використанням м’яса перепелів» (05.18.04 – технологія
м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів).
Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий
керівник – Пасічний В. М., доктор тех. наук, професор

кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів (Національний університет харчових технологій). Опоненти:
Ощипок І. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри харчових технологій (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України); Головко М. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри товарознавства в
митній справі (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (734/4)
Полумбрик Манєфа Миколаївна, науковий співробітник Проблемної НДЛ Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології
варених ковбас з використанням композицій на основі тваринного білка «Білкозин» (05.18.04 – технологія
м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів).
Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий
керівник – Пасічний В. М., доктор тех. наук, професор
кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів (Національний університет харчових технологій). Опоненти:
Головко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри товарознавства в митній справі (Харківський
державний університет харчування та торгівлі МОН
України); Ощипок І. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки
споживчих товариств України). (735/4)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Горбатюк Едуард Михайлович, тимчасово не працює: «Формування продуктивності соняшнику залежно від строків сівби та ширини міжряддя в умовах
Степу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада
Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів
і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Каленська С. М., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач
кафедри рослинництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Мельник А. В., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри рослинництва (Сумський національний аграрний університет); Федорчук М. І., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва та садовопаркового господарства (Миколаївський національний
аграрний університет). (715/4)
Доктор Наталія Мигалівна, викладач агрономічного
відділення Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»: «Формування
продуктивності квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
залежно від інокуляції та удобрення в умовах Закарпаття України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада
Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів
і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Новицька Н. В., кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент кафедри рослинництва (Національний
університет біоресурсів і природокористування Украї133

ни). Опоненти: Овчарук О. В., доктор с.-г. наук, доцент,
професор кафедри екології, карантину і захисту рослин
(Подільський державний аграрно-технічний університет); Кобак С. Я., кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур (Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України).
(716/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Аносова Валерія Сергіївна, асистент кафедри історії
та археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Становлення та розвиток фортифікаційних технологій оборонних комплексів
Західної України (ХІІ – ХVІІІ століття)» (07.00.07 – історія
науки й техніки). Спецрада К 26.820.02 у Державному
університеті інфраструктури та технологій МОН України
(04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 463-74-70). Науковий керівник – Сапицька О. М., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри історії та археології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля). Опоненти: Дацків І. Б., доктор істор. наук, професор, професор кафедри «Міжнародне право, міжнародні
відносини та дипломатія» (Тернопільський національний
економічний університет); Гутник М. В., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (713/4)

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Дорошенко О. О., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування). (712/4)
Дума Людмила Василівна, викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету: «Моделі
формування оптимальної галузевої структури економіки регіону» (08.00.11 – математичні методи, моделі
та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д
20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342)
23-15-74). Науковий керівник – Буяк Л. М., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Черняк О. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної
кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Судук Н. М., кандидат екон. наук,
викладач кафедри економічної кібернетики (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (719/4)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Хачатурян Баграт Олегович, заступник начальника
Головного управління Державної фіскальної служби у
Харківській області: «Управління витратами в системі
менеджменту конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник Центрального управління ГУ ДФС у Харківській області.
Опоненти: Охріменко І. В., доктор екон. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (Київський
кооперативний інститут бізнесу і права); Аранчій В. І.,
кандидат екон. наук, професор, ректор (Полтавська
державна аграрна академія). (112/4)

Євдокімов Олександр Валерійович, асистент кафедри туризму і готельного господарства Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Організаційне забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних територіальних
громад» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий
керівник – Писаревський І. М., доктор екон. наук, професор, декан факультету менеджменту (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Шульц С. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України»); Красноносова О. М., кандидат екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу макроекономічної політики та
регіонального розвитку (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України). (720/4)

Халоал Фоузі Абдугадер, стажист економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Облік і аудит витрат на підготовку
військовослужбовців в Лівії» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.001.12 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Гура Н. О.,
доктор екон. наук, професор професор кафедри обліку і аудиту (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Свірко С. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри обліку в кредитних
і бюджетних установах та економічного аналізу (ДВНЗ

Славута Олена Іванівна, старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та
регіонального розвитку Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Організаційно-економічні аспекти удосконалення
функціонування сфери водопостачання та водовідведення в регіонах України» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д
20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342)
23-15-74). Науковий керівник – Матвєєва Н. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального роз-
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витку (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова) Опоненти: Карлова О. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна
академія); Хвищун Н. В., кандидат екон. наук, доцент,
декан факультету бізнесу (Луцький національний технічний університет). (721/4)
Торб’як Богдан Михайлович, тимчасово не працює:
«Оцінювання привабливості та прогнозування розвитку
фармацевтичних ринків в регіонах України» (08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий керівник – Благун І. С., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Козирєва О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту і адміністрування (Національний
фармацевтичний університет). Опоненти: Слава С. С.,
кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва (Ужгородський національний
університет). (722/4)
Діденко Дмитро Феофілович, викладач кафедри
міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв: «Удосконалення механізмів
управління регіональними туристичними кластерними
системами» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил та
регіональна економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській
національній академії харчових технологій МОН України
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-3284). Науковий керівник – Тимошенко О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв МОН України). Опоненти: Ткач В. О., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри туристичного бізнесу та
рекреації (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Мудрак Р. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки (Уманський національний університет садівництва МОН України). (726/4)
Кухарчик Олексій Геннадійович, асистент кафедри
менеджменту Міжнародного університету бізнесу і
права: «Ринок мультимодальних перевезень регіону
та стратегія його розвитку» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка). Спецрада Д
41.088.05 в Одеській національній академії харчових
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна,
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Білоусов О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної
теорії (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»
МОН України). Опоненти: Войт С. М., доктор екон. наук,
генеральний директор (ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»);
Опоненти: Сотниченко Л. Л., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту та економіки морського транспорту (Національний університет «Одеська
морська академія» МОН України). (727/4)

Нікон Дмитро Євгенович, головний економіст,
начальник планово-економічного управління ДП
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова: «Активізація регіональних
інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039,
м. Одеса, вул. Канатна, 112; (048) 725-32-84). Науковий керівник – Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Булюк В. В., доктор екон.
наук, доцент, заступник голови Херсонської облради;
Попадинець Н. М., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної
політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього» НАН України). (729/4)
Ільїна Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри економіки та менеджменту Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти КНУБА»:
«Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31;
тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Стеценко С. П., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки будівництва (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України).
Опоненти: Отенко І. П., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічного аналізу (Харківський
національний економічний університет імені Семена
Кузнеця МОН України); Лазарєва М. Г., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри менеджменту організації (Національний університет «Києво-Могилянська
академія» МОН України). (738/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Пугач Анатолій Володимирович, адвокат: «Заходи
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (49000,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00).
Науковий керівник – Собакарь А. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри загальноправових дисциплін (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Комзюк А. Т., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного
права і процесу факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Сахно А. П.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник,
заступник начальника управління – начальник ситуаційного відділу УОАЗОР (Головне управління Національної
поліції в Донецькій області). (168/4)
Стороженко Сергій Анатолійович, заступник начальника – начальник першого відділу управління протидії
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незаконному обігу підакцизних товарів Головного оперативного управління ДФС України: «Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через
митний кордон України» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрара К 58.082.04 у Тернопільському національному
економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51).
Науковий керівник – Гречанюк С. К., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів); Мулявка Д. Г., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (Університет державної фіскальної служби України). (724/4)
Мельник Анна Володимирівна, помічник судді
Тернопільського окружного адміністративного суду:
«Адміністративно-правові засади здійснення нагляду
і контролю за дотриманням трудового законодавства
України» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий
керівник – Галай А. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Пузирний В. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу (ННІ
права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету); Пархоменко П. І.,
кандидат юрид. наук, голова суду (Бахмацький районний суд Чернігівської області). (723/4)
Шинкар Марта Леонідівна, юрист ТОВ «Еффітекс»:
«Господарсько-правові основи попередження банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ» (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К 26.142.01
у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Петруненко Я. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Шаповалова О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри господарського права (Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля);
Молчанова М. Є., кандидат юрид. наук, помічник судді
(Шостий апеляційний адміністративний суд). (739/4)
Калюга Тетяна Олегівна, завідувач сектору з питань
регулювання земельних відносин юридичного управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації:
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«Розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній
академії Управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри криміналістики, судової медицини
та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини (Національна академія
внутрішніх справ); Дрозд В. Г., кандидат юрид. наук,
доцент, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу
НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності (Державний науково-дослідний інститут МВС України). (740/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Мельник Альона Олександрівна, лікар-стоматолог ортодонт відділення ортодонтії Стоматологічного
медичного центру Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Клініко-фонетичні особливості зубогцелепних деформацій, їх ортодонтичне
лікування та корекція мовної функції» (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) 23492-76, 234-40-62). Науковий керівник – Фліс П. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії
та пропедевтики ортопедичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).
Опоненти: Куроєдова В. Д., доктор мед.наук, завідувач
кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Лихота К. М., доктор мед. наук, професор, доцент кафедри стоматології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
(736/4)
Мороз Юлія Юріївна, тимчасово не працює: «Клініко-лабораторний аналіз оклюзійних співвідношень
у період адаптації до незнімних зубних протезів»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному університету імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник –
Неспрядько В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).
Опоненти: Дворник В. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Фастовець О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної
стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України). (737/4)

