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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Сеньо Петро Степанович, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Методи локалізації функціональних невизначеностей для аналізу систем» (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 консультант –
Бартіш М. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії оптимальних процесів (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Кісельова О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, декан факультету прикладної математики (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара); Самойленко І. В., доктор фіз.-мат.
наук, доцент, доцент кафедри дослідження операцій
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Стецюк П. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу методів негладкої
оптимізації (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України). (35/8)
Сидоров Максим Вікторович, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки: «Методи двобічних наближень
розв’язання деяких класів нелінійних задач математичної
фізики» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057)
702-10-16). Науковий консультант – Колосов А. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Колодяжний В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри інформатики та прикладної математики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН України); Дияк І. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент,
декан факультету прикладної математики та інформатики
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України); Зуб С. С., доктор фіз.-мат. наук, проректор з інноваційної діяльності та перспективного розвитку
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України). (533/8)
2

Горячко Андрій Миколайович, асистент кафедри фізичної електроніки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Сканувальна тунельна мікроскопія спонтанної наноструктуризації металічних та напівпровідникових поверхонь» (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 консультант – Находкін М. Г., доктор фіз.-мат. наук,
академік НАН України, професор кафедри нанофізики
та наноелектроніки (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Марченко О. А., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізичної електроніки (Інститут фізики НАН
України); Романюк Б. М., доктор фіз.-мат.наук, професор,
завідувач відділу іонно-променевої інженерії (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Карбівський В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу фізики наноструктур (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (534/8)
Матус Валерій Володимирович, старший науковий
співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України: «Хвильові процеси у пружних композитних тілах із міжфазними та розподіленими тонкими неоднорідностями» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 35.195.01 в
Інституті прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 63-83-77). Науковий консультант – Михаськів В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу обчислювальної механіки
деформівних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України).
Опоненти: Городецька Н. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу гідродинамічної акустики (Інститут
гідромеханіки НАН України); Попов В. Г., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики
(Національний університет «Одеська морська академія»);
Сулим Г. Т., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри механіки (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (546/8)
Горічок Ігор Володимирович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника: «Дефектна підСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
система гетерофазних термоелектричних матеріалів на
основі сполук А4В6 та їх властивості» (01.04.07 – фізика
твердого тіла). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 58-47-11). Науковий консультант – Салій Я. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики і
хімії твердого тіла (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти: Заячук Д. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»);
Борча М. Д., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики Інституту фізико-технічних та
комп’ютерних наук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Пелещак Р. М., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка). (618/8)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Голіченко Олександр Анатолійович, доцент кафедри
неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» МОН України: «Синтез, будова
та властивості кластерних сполук ренію(ІІІ) з біологічною
активністю» (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 консультант – Штеменко О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).
Опоненти: Амірханов В. М., доктор хім. наук, професор,
професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Гельмбольдт В. О., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри фармацевтичної хімії (Одеський національний
медичний університет МОЗ України); Орисик С. І., доктор
хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук (Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського
НАН України). (4/8)
Хома Руслан Євгенійович, доцент кафедри аналітичної
хімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Кислотно-основна взаємодія та
сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру(IV)
водними розчинами алкіламінів» (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 консультант – Еннан Алім Абдул-Амідович, доктор
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

хім. наук, професор, директор (Фізико-хімічний інститут
захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН
України). Опоненти: Камалов Г. Л., доктор хім. наук, професор, академік НАН України, завідувач лабораторії каталітичного синтезу відділу молекулярної структури і хемоінформатики (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України); Розанцев Г. М., доктор хім. наук,
професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної
та аналітичної хімії (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Дзязько Ю. С., доктор хім. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії сорбційних і мембранних матеріалів
і процесів (Інститут загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України). (6/8)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Воронкова Ольга Сергіївна, доцент кафедри сучасних
технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара:
«Біологічні властивості біоплівкотвірних штамів стафілококів – компонентів мікробіоти організму людини»
(03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного,
154; тел. (044) 526-11-79). Науковий консультант – Вінніков А. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри
сучасних технологій діагностично-лікувального процесу
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Іваниця В. О., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри
мікробіології, вірусології та біотехнології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Сафронова Л. А., доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії інновацій та трансферу технологій
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України); Рибальська А. П., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мікробіології та проблем антиінфекційного імунітету (Інститут
гематології та трансфузіології НАМН України). (230/8)
Солдаткін Олександр Олексійович, старший науковий
співробітник відділу біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Основи
створення мультиферментних електрохімічних біосенсорів» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.237.01
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України
(03143, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-1169). Науковий консультант – Дзядевич С. В., доктор біол.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України).
Опоненти: Курдиш І. К., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. За3
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болотного НАН України); Пирог Т. П., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біотехнології мікробного
синтезу (Національний університет харчових технологій);
Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (265/8)
Фафула Роман Володимирович, доцент кафедри
біофізики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Йонтранспортувальні та вільнорадикальні процеси в сперматозоїдах інфертильних чоловіків із різними формами
патоспермій» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 76.051.05
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий консультант – Воробець З. Д., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри медичної біології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Костерін С. О., доктор біол. наук,
професор, академік НАН України, заступник директора з
наукової роботи, завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Копильчук Г. П., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
біохімії та біотехнології (Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича МОН України); Заічко Н. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (267/8)
Квач Юрій Валерійович, старший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів ДУ «Інститут
морської біології НАН України»: «Формування угруповань
паразитів у популяціях інвазивних видів риб ряду Бичкоподібних (Actinoterygii: Gobiformes)» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 41.258.01 у ДУ «Інститут морської біології НАН України» (65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37;
тел. (048) 725-09-18). Опоненти: Юришинець В. І., доктор
біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора (Інститут гідробіології НАН України); Кузьмін Ю. І.,
доктор біол. наук, старший дослідник, провідний науковий
співробітник відділу паразитології (Інститут зоології імені
І. І. Шмальгаузена НАН України); Уваєва О. І., доктор біол.
наук, доцент, доцент кафедри екології, природокористування та біології людини (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (365/8)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Мичак Сергій Володимирович, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України: «Структурні особливості і кінематичний розвиток земної кори західної частини Українського щита»
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(04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України (03680,
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 42394-90). Науковий консультант – Гінтов О. Б., доктор геол.мін. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
головний науковий співробітник (Інститут геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України). Опоненти: Вижва С. А., доктор
геол. наук, професор, завідувач кафедри геофізики (ННІ
«Інститут геології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка); Довбніч М. М., доктор геол. наук,
завідувач кафедри геофізичних методів розвідки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Альохін В. І., доктор геол. наук, доцент, завідувач кафедри геології, розвідки та збагачення корисних копалин
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Покровськ). (680/8)
Муровська Ганна Валеріївна, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України: «Глибинна будова та альпійська геодинаміка
Карпатського та Кримсько-Чорноморського регіонів України» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України (03680,
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 42394-90). Науковий консультант – Гінтов О. Б., доктор геол.мін. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
головний науковий співробітник (Інститут геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України). Опоненти: Гожик П. Ф., доктор геол. наук, професор, академік НАН України, директор
(Інститут геологічних наук); Лісний Г. Д., доктор геол. наук,
заступник генерального директора (ТОВ «ГЕОЮНІТ»); Верховцев В. Г., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення геохімії, геодинаміки та мінеральної сировини і відділу спеціальної металогенії (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).
(681/8)
Макаренко Ірина Борисівна, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України: «Неоднорідність земної кори України і суміжних
регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України (03680,
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 42394-90). Науковий консультант – Старостенко В. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, директор
(Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України).
Опоненти: Пономаренко О. М., доктор геол. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН
України); Красножон М. Д., доктор геол. наук, заступник
директора з наукових питань (Український державний геологорозвідувальний інститут); Довбніч М. М., доктор геол.
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
наук, завідувач кафедри геофізичних методів розвідки
(Національний технічний універсиет «Дніпровська політехніка»). (682/8)
Кушнір Антон Миколайович, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України: «Геоелектричні неоднорідності земної кори та верхньої
мантії території України» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна
НАН України (03680, м. Київ, просп. Академіка Палладіна,
32; тел. (044) 423-94-90). Науковий консультант – Бурахович Т. К., доктор геол. наук, професор, головний науковий співробітник (Інституту геофізики імені С. І. Субботіна
НАН України). Опоненти: Красножон М. Д., доктор геол.
наук, заступник директора з наукових питань (Український
державний геологорозвідувальний інститут); Тяпкін О. К.,
доктор геол. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри геофізичних методів розвідки (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка»); Меньшов О. І., доктор геол. наук, старший науковий співробітник НДЛ «Теоретична і прикладна геофізика» (ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). (683/8)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Кулик Володимир Володимирович, асистент кафедри
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
Національного університету «Львівська політехніка» МОН
України: «Розроблення концепції створення високоміцних
колісних сталей» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада
Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел.
(032) 229-62-65). Науковий консультант – Осташ О. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу структурної
механіки руйнування матеріалів (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Кондратюк С. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу металознавства і фазово-структурних перетворень сталей та
сплавів (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України); Лаухін Д. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» МОН України); Вакуленко І. О., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри прикладної механіки
та матеріалознавства (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна МОН України). (21/8)
Білик Олександр Григорович, доцент кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва» ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет»: «Розвиток наукових і технологічних основ наплавлення зносостійких сплавів порошковими стрічками» (05.03.06 –
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зварювання та споріднені процеси і технології). Спецрада
Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул.
Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий консультант – Чигарьов В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Металургія і технологія зварювального
виробництва» (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). Опоненти: Максимов С. Ю., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
(Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України); Перемітько В. В., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри технології та устаткування зварювання (Дніпровський державний технічний університет); Малінов В. Л.,
доктор тех. наук, доцент, інспектор матеріалів і зварювання (Підприємство з іноземними інвестиціям ТОВ «Бюро
Верітас Україна»). (53/8)
Журавська Ірина Миколаївна, в. о. доцента кафедри
комп’ютерної інженерії Чорноморського національного
університету імені Петра Могили: «Теоретичні основи,
методи та засоби створення та функціонування швидкодинамічних гетерогенних комп’ютерних мереж критичного
застосування» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 38.053.05 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили МОН України
(54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512)
55-03-33). Науковий консультант – Мусієнко М. П., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський національний університет імені
Петра Могили). Опоненти: Кулик А. Я., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та
медичної апаратури (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова); Мірошник М. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри спеціалізованих
комп’ютерних систем (Український державний університет
залізничного транспорту); Нікольський В. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри теорії автоматичного
управління та обчислювальної техніки (Національний університет «Одеська морська академія»). (131/8)
Юрженко Максим Володимирович, завідувач відділу
зварювання пластмас Інституту електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України: «Наукові основи та технології
зварювання інженерних і високотехнологічних пластмас»
(05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології).
Спецрада Д 26.182.01 в Інституті електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира
Малевича, 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий консультант – Кучук-Яценко С. І., доктор тех. наук, професор, академік НАН України, заступник директора з наукової роботи
(Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України»). Опоненти: Квасницький В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Новомлинець О. О., доктор тех. наук, доцент, перший
проректор (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Анісімов В. М., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри машинобудування та інженерної механіки (Український державний хіміко-технологічний університет МОН України). (180/8)
Беспалова Ірина Ігорівна, старший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України:
«Розробка технологій отримання люмінесцентних наноструктурованих композиційних матеріалів» (05.02.01 –
матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті
монокристалів НАН України (61072, м. Харків, просп.
Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий консультант – Малюкін Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу наноструктурних матеріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: Рагуля А. В., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України);
Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України); Беженар М. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу створення надтвердих матеріалів при високих
тисках (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля
НАН України). (183/8)
Пасєка Микола Степанович, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН
України: «Теоретичні та прикладні засади інформаційної
технології підготовки оперативного персоналу для роботи
в умовах надзвичайних ситуацій» (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 консультант –
Дурняк Б. В., доктор тех. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, ректор (Українська академія
друкарства МОН України). Опоненти: Машков О. А., доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор з питань науки (Державна академія
післядипломної освіти та управління Мінприроди України); Говорущенко Т. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного
програмування (Хмельницький національний університет
МОН України); Коробчинський М. В., доктор тех. наук, професор, професор п’ятої кафедри (Воєнно-дипломатична
академія імені Євгенія Березняка). (184/8)
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Ткачук Ростислав Львович, доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України: «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних
ситуацій» (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) 24223-40). Науковий консультант – Сікора Л. С., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Машков О. А., доктор
тех. наук, професор, проректор з питань науки (Державна
академія післядипломної освіти та управління Мінохорони України); Тимченко О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних
технологій (Українська академія друкарства МОН України);
Жарікова М. В., доктор тех. наук, доцент кафедри програмних засобів і технологій (Херсонський національний
технічний університет МОН України). (185/8)
Юрченко Віталіна Віталіївна, доцент кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного
університету будівництва і архітектури: «Удосконалення
конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального
проектування» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел.
(044) 248-32-65). Науковий консультант – Білик С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металевих і
дерев’яних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Пічугін С. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
конструкцій із металу, дерева і пластмас (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН України); Махінько А. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри комп’ютерних
технологій будівництва (Національний авіаційний університет МОН України); Волкова В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). (213/8)
Хлієва Ольга Яківна, доцент кафедри теплофізики і
прикладної екології Одеської національної академії харчових технологій МОН України: «Наукове обґрунтування
використання нанофлюїдів для підвищення ефективності
холодильних машин» (05.05.14 – холодильна, вакуумна та
компресорна техніка, системи кондиціювання). Спецрада
Д 41.088.03 в Одеській національній академії харчових
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна,
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Желєзний В. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
теплофізики і прикладної екології (Одеська національна
академія харчових технологій МОН України). Опоненти:
Басок Б. І., доктор тех. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних
технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України);
Арсірій В. А., доктор тех. наук, завідувач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки (Одеський національний
політехнічний університет МОН України); Ганжа А. М., доктор тех. наук, завідувач кафедри теплотехніки та енерго
ефективних технологій (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України).
(240/8)
Почка Костянтин Іванович, завідувач кафедри основ
професійного навчання Київського національного університету будівництва і архітектури: «Динамічна оптимізація
машин роликового формування виробів з будівельних сумішей» (05.05.02 – машини для виробництва будівельних
матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 26.056.08 у Київському національному університеті будівництва і архітектури
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 248-32-65). Науковий консультант – Ловейкін В. С., доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструювання
машин і обладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). Опоненти: Маслов О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри галузевого машинобудування (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського
МОН України); Науменко Ю. В., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України); Зайченко С. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (242/8)
Шаповал Степан Петрович, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Національного університету
«Львівська політехніка»: «Системи теплозабезпечення
енергоефективних будівель на основі зовнішніх огороджень-перетворювачів сонячної енергії у теплову»
(05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання). Спецрада Д 26.056.07 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 241-55-33). Науковий консультант – Желих В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ляції (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Сергейчук О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри архітектурних конструкцій (Київський
національний університет будівництва і архітектури); Горобець В. Г., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Редько А. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції і використання
теплових вторинних енергоресурсів (Харківський національний університет будівництва та архітектури). (264/8)
Дєдов Олег Павлович, доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України:
«Створення енергоощадних віброущільнюючих машин будівельної індустрії на основі ціленаправленої гармонізації
руху» (05.05.02 – машини для виробництва будівельних
матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 26.056.08 у Київському національному університеті будівництва і архітектури
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 241-55-80). Науковий консультант – Назаренко І. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
машин і обладнання технологічних процесів (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Маслов О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування
(ДВНЗ «Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського» МОН України); Науменко Ю. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України);
Ланець О. С., доктор тех. наук, доцент, директор Інституту
інженерної механіки та транспорту (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (281/8)
Гавриленко Євген Андрійович, доцент кафедри інформаційних технологій проектування імені В. М. Найдиша
Таврійського державного агротехнологічного університету: «Моделювання обводів у просторі можливого розташування монотонних кривих» (05.01.01 – прикладна
геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д 26.056.06 у
Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. (044) 241-55-33). Науковий консультант –
Найдиш А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій
(Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького МОН України). Опоненти: Ванін В. В., доктор тех. наук, професор, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Несвідомін В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Пугачов Є. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (Національний університет водного господарства та природокористування
МОН України). (315/8)
Усенко Валерій Григорович, доцент кафедри нарисної
геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Геометричні
моделі структурної надійності резервованих інженерних
мереж» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д 26.056.06 у Київському національному
університеті будівництва і архітектури МОН України (03037,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-5533). Науковий консультант – Підгорний О. Л., доктор тех.
наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).
Опоненти: Ванін В. В., доктор тех. наук, професор, декан
фізико-математичного факультету (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Черніков О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерної та
комп’ютерної графіки (Харківський національний автомобільно-дорожний університет МОН України); Пугачов Є. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри основ
архітектурного проектування, конструювання та графіки
(Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (316/8)
Тимощенко Андрій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України:
«Науково-технічні основи підвищення енергоефективності виробництва та використання теплоізоляційних матеріалів на основі базальтових волокон» (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 консультант – Басок Б. І.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу теплофізичних основ енерго
ощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН
України). Опоненти: Штерн М. Б., доктор тех. наук, членкореспондент НАН України, старший науковий співробітник, завідувач відділу реологічних та фізико-хімічних
основ технології порошкових матеріалів (Інститут проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України);
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Гаврюшенко Д. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
П’яних К. Є., доктор тех. наук, завідувач відділу технологій
альтернативних палив (Інститут газу НАН України). (447/8)
Петренко Валентин Петрович, доцент кафедри тепло
енергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій: «Теплогідродинамічні процеси в низхідних кільцевих паро-рідинних потоках розчинів
з розвинутою хвильовою структурою під час пароутворення» (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
консультант – Прядко М. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН
України). Опоненти: Безродний М. К., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Давиденко Б. В., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник (Інститут технічної теплофізики НАН України); Ткаченко С. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теплоенергетики (Вінницький національний технічний університет МОН України). (448/8)
Руденко Юрій Володимирович, старший науковий
співробітник відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України: «Основи теорії
розрахунку багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах з високопотенціальними вузлами для електровакуумного обладнання» (05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії). Спецрада
Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-2645). Науковий консультант – Щерба А. А., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електроживлення технологічних систем
(Інститут електродинаміки НАН України). Опоненти: Жуйков В. Я., доктор тех. наук, професор, декан факультету
електроніки (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Павлов Г. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ автоматики та електротехніки (Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова МОН України); Ягуп В. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри систем електропостачання
та електроспоживання міст (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова
МОН України). (460/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Заєць Наталія Анатоліївна, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем імені академіка
І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів
і природокористування України: «Наукові основи керування електротехнічними комплексами неперервних
виробництв із прогнозуванням нештатних ситуацій»
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий консультант – Кондратенко І. П., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу електромагнітних систем
(Інститут електродинаміки НАН України). Опоненти: Чорний О. П., доктор тех. наук, професор, директор Інституту
електромеханіки, енергозбереження і систем управління
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського); Островерхов М. Я., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
Федорейко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри машинознавства та транспорту (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (490/8)
Олійник Ольга Юріївна, доцент кафедри метрології та
контролю якості програмних засобів ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет»: «Науковометодологічні засади віброчастотного контролю технологічних параметрів в умовах вібрації» (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 – Тараненко Ю. К., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри метрології та контролю
якості програмних засобів (ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет»). Опоненти: Большаков В. Б., доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
віце-президент Академії метрології України; Лопатін В. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник (Інститут геотехнічної механіки
імені М. С. Полякова НАН України); Кучерук В. Ю., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики (Вінницький національний технічний
університет). (531/8)
Чумаченко Олена Іллівна, доцент кафедри технічної
кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Структурно-параметричний синтез гібридних
нейронних мереж» (05.13.23 – системи та засоби штучСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ного інтелекту). Спецрада Д 26.002.03 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 – Згуровський М. З., доктор тех. наук,
професор, академік НАН України, ректор (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Снитюк В. Є.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Литвиненко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики
і комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний
університет); Корабльов М. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних
машин (Харківський національний університет радіоелектроніки). (535/8)
Зосімов В’ячеслав Валерійович, доцент кафедри
комп’ютерних наук та прикладної математики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних
корпоративних веб-ресурсів» (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 консультант – Анісімов А. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан
факультету кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Литвиненко В. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук (Херсонський національний
технічний університет); Осипенко В. В., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та
електромеханіки (Київський національний університет
технологій та дизайну); Глибовець А. М., доктор тех. наук,
доцент кафедри мережних технологій (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (582/8)
Перова Ірина Геннадіївна, доцент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету
радіоелектроніки МОН України: «Інформаційна технологія
аналізу медичних даних на основі гібридних нейро-фаззі
систем» (05.13.09 – медична та біологічна інформатика і
кібернетика). Спецрада Д 26.171.03 у Міжнародному ННЦ
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
(03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 52625-49). Науковий консультант – Бодянський Є. В., доктор
тех. наук, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН
України). Опоненти: Степашко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу інформаційних технологій індук9

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
тивного моделювання (Міжнародний ННЦ інформаційних
технологій та систем НАН та МОН України); Субботін С. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет МОН України); Литвиненко В. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і
комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний
університет МОН України). (590/8)
Костик Катерина Олександрівна, доцент кафедри ливарного виробництва Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин
порошковими сумішами керованого складу» (05.02.08 –
технологія машинобудування). Спецрада Д 64.050.12 у
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант – Акімов О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри ливарного виробництва (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Фадєєв В. А., доктор тех. наук, професор, заступник
голови правління з науки (ПАТ «ФЕД»); Тарельник В. Б.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу (Сумський національний аграрний університет);
Роп’як Л. Я., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
комп’ютеризованого машинобудування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
(596/8)
Настасенко Валентин Олексійович, професор кафедри
транспортних технологій Херсонської державної морської
академії: «Проектування збірних різальних інструментів з
непереточуваними пластинами бічної установки методом
морфологічного аналізу» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 64.050.12
у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант – Кузнєцов Ю. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри конструювання верстатів та машин
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Доброскок В. Л., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені
М. Ф. Семка (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Луців І. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Ступницький В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
технології машинобудування (Національний університет
«Львівська політехніка»). (609/8)
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Становська Іраіда Іванівна, доцент кафедри вищої
математики та моделювання систем Одеського національного політехнічного університету: «Методологія антикризового управління проектами на основі морфологічного і
параметричного аналізу організаційно-технічних систем»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науковий консультант –
Колеснікова К. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри технологій управління (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
управління проектами (Київський національний університет будівництва і архітектури); Зачко О. Б., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри права та менеджменту у
сфері цивільного захисту (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Чернов С. К., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри управління проектами
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). (624/8)
Алфьоров Олексій Ігорович, проректор з науковопедагогічної роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка: «Наукове забезпечення працездатності та
прогнозування надійності ґрунтообробних агрегатів з коливальними робочими органами» (05.05.11 – машини і
засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада Д 23.073.01 у Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН України (25006,
м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522)
55-92-34). Науковий консультант – Гринченко О. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри надійності,
міцності та технічного сервісу машин імені В. Я. Аніловича
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти:
Войтюк В. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені
М. П. Момотенка (Національний університет біоресурсів і
природокористування України); Ляшук О. Л., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Аулін В. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри експлуатації та ремонту машин (Центральноукраїнський національний технічний університет). (634/8)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Дудка Микола Іванович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів кукурудзи і сорго ДУ «Інститут зернових
культур» НААН України: «Агротехнологічні основи підвищення продуктивності однорічних кормових культур в північному Степу України» (06.01.09 – рослинництво). СпецСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
рада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур» НААН
України (49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 14; тел.
(0562) 36-26-18). Науковий консультант – Черенков А. В.,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України (ДУ
«Інститут зернових культур» НААН України). Опоненти:
Гопцій Т. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН
України); Попов С. І., доктор с.-г. наук, професор, керівник
відділу рослинництва та сортовивчення (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України); Ярчук І. І., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри агрохімії (Дніпровський державний аграрно-економічний університет
МОН України). (88/8)
Поспєлов Сергій Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії МОН України: «Наукові основи
створення продуктивних агроценозів ехінацеї (Echinacea
Moench) в умовах Лівобережної 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). Науковий консультант – Кондратенко П. В., доктор
с.-г. наук, професор, академік НААН України, академік-секретар Відділення рослинництва НААН України. Опоненти:
Попов С. І., доктор с.-г. наук, професор, керівник відділу
рослинництва та сортовивчення (Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр’єва НААН України); Рахметов Джамал Бахлул огли, доктор с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НААН України);
Федорчук М. І., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри рослинництва та садово-паркового господарства
(Миколаївський національний аграрний університет МОН
України). (457/8)
Васько Наталія Іванівна, провідний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України: «Теоретичне обґрунтування селекції ячменю ярого харчового
напряму використання» (06.01.05 – селекція і насінництво). 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, 392-23-78). Науковий консультант – Козаченко М. Р., доктор с.-г. наук,
професор, головний науковий співробітник лабораторії
селекції та генетики ячменю (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). Опоненти: Тищенко В. М.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції,
насінництва і генетики (Полтавська державна аграрна
академія МОН України); Черчель В. Ю., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
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наукової роботи, завідувач лабораторії селекції кукурудзи
скоростиглих гібридів (ДУ «Інститут зернових культур»
НААН України); Хоменко С. О., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції ярої
пшениці (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України). (462/8)
Балабак Олександр Анатолійович, завідувач відділу
генетики, селекції та репродуктивної біології рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України: «Наукові основи культивування рослин роду Corylus L.
у Правобережному Лісостепу України» (06.03.01 – лісові
культури та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Косенко І. С., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, директор (Національний дендрологічний
парк «Софіївка» НАН України). Опоненти: Левон Ф. М.,
доктор с.-г. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу дендрології (Національний ботанічний сад
імені М. М. Гришка НАН України); Гайда Ю. І., доктор с.-г.
наук, професор, професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування (Тернопільський національний економічний університет); Шлапак В. П., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства (Уманський національний університет садівництва).
(474/8)
Козар Сергій Федорович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільськогосподарської мікробіо
логії та агропромислового виробництва НААН України:
«Теоретичне обґрунтування та управління активністю
діазотрофів за їх інтродукції в агроценози сої» (03.00.07 –
мікробіологія). Спецрада Д 26.004.21 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий консультант – Волкогон В. В., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології
(Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України). Опоненти: Патика Т. І., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та
біобезпеки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Пасічник Л. А., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу фітопатогенних бактерій (Інститут
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН
України); Дем’янюк О. С., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (Інститут агроекології і природокористування
НААН України). (489/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Каганов Юрій Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету: «Конструювання «радянської людини» (1953 – 1991):
українська версія» (07.00.01 – історія України). Спецрада
Д 38.053.02 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв,
вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 76-55-79). Науковий
консультант – Турченко Ф. Г., доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
кафедри новітньої історії України (Запорізький національний університет). Опоненти: Даниленко В. М., доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу історії України другої половини XX ст.
(Інститут історії України НАН України); Бабенко Л. Л., доктор істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Капустян Г. Т., доктор істор. наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави та права
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського). (79/8)
Коцур Галина Георгіївна, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Постать останнього кошового отамана П. І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.001.20
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Опоненти: Ластовський В. В., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри міжнародних відносин (Київський національний
університет культури і мистецтв Міністерства культури
України); Удод О. А., доктор істор. наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділу української історіографії (Інститут історії України НАН України);
Ярмошик І. І., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана
Франка МОН України). (100/8)
Шульга Володимир Петрович, проректор Харківського
національного університету внутрішніх справ МВС України: «Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР в 30-х – першій половині 80-х рр. XX ст.
в інтелектуальному просторі професора М. А. Кравченка»
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д 26.373.01
у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел.
(044) 258-21-45). Науковий консультант – Бей Р. В., доктор
істор. наук, старший науковий співробітник, головний на12

уковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики (Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека НААН України). Опоненти: Коцур Н. І., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України); Литвинко А. С., доктор істор.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу історії та соціології науки і техніки (ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»); Пилипчук О. Я., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
екології та безпеки життєдіяльності (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України). (102/8)
Зайцева Тетяна Дмитрівна, докторант кафедри історії
Центральної та Східної Європи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Антропологія міст
і міського права на руських землях Корони Польської в
XIV – першій половині XVII ст.» (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 консультант – Мордвінцев В. М., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної
та Східної Європи (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дятлов В. О., доктор
істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка); Старченко Н. П., доктор істор. наук,
старший науковий співробітник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України); Яковенко Н. М., доктор істор. наук, професор
кафедри історії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (143/8)
Лильо Ігор Миколайович, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Греки на території
Руського воєводства у ХV – ХVІІ ст.» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-20).
Науковий консультант – Войтович Л. В., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків
та візантиністики (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Капраль М. М., доктор істор. наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України; Кулаковський П. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри країнознавства (Національний університет «Острозька академія»);
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Лиман С. І., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу (Харківська академія культури).
(149/8)
Кізлова Антоніна Анатоліївна, доцент кафедри історії
факультету соціології і права Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської
лаври (1786 р. – перші десятиліття XX ст.)» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів,
вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий
консультант – Костилєва С. О., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії факультету соціології і
права (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). Опоненти: Пилипів І. В., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін (Івано-Франківський ННІ менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
МОН України); Сухий О. М., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла
Грушевського (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Шкраб’юк П. В., доктор істор.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу української літератури (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). (379/8)
Пилипчук Ярослав Валентинович, старший викладач
кафедри історії та археології слов’ян історичного факультету Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова МОН України: «Соціальна історія кипчаків у IX – XIII ст.» (07.00.01 – історія України, 07.00.02 –
всесвітня історія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та
Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів,
вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий
консультант – Журба М. А., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри історії та археології слов’ян (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: Моця О. П., доктор істор.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології
(Інститут археології НАН України); Добролюбський А. О.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії
України (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України);
Рубель В. А., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України). (488/8)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

Пшеничний Тарас Юрійович, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Українська греко-католицька церква (1939 – 1991
рр.): історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д
26.001.20 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Коцур А. П., доктор істор. наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Лисенко О. Є., доктор істор. наук, професор, завідувач
відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН України); Бистрицька Е. В., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри стародавньої
та середньовічної історії (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) МОН
України); Ніколаєць Ю. О., доктор істор. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Інститут політичних та
етнонаціональних досліджень імені Ф. І. Кураса НАН України). (687/8)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Махсма Марія Борисівна, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:
«Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий консультант – Петрова І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
маркетингу та поведінкової економіки (ВНЗ «Університет
економіки та права «КРОК» МОН України). Опоненти: Калініна С. П., доктор екон. наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці (Інститут
підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Мінсоцполітики України); Семикіна М. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України); Міщук Г. Ю., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри трудових ресурсів і
підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (41/8)
Мельников Олександр Валерійович, провідний інженер ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Графітех»: «Регулювання сталого розвитку інформаційної
сфери України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
«Академія фінансового управління» МОН України (01014,
м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15).
Науковий консультант – Котляревський Я. В., доктор екон.
наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи Науково-дослідного фінансового інституту
(ДННУ «Академія фінансового управління»). Опоненти:
Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, професор, заступник
директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
МОН України); Диба М. І., доктор екон. наук, професор,
директор Інституту розвитку фінансового бізнесу (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Штулер І. Ю., доктор
екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (ВНЗ
«Національна академія управління»). (47/8)
Єршова Наталя Юріївна, професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Стратегічний
управлінський облік в інноваційній економіці» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 371-62-41). Науковий консультант – Бондар М. І., доктор екон. наук, професор, декан факультету
обліку та податкового менеджменту (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Лоханова Н. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Одеський національний економічний
університет МОН України); Лучко М. Р., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри обліку та контролю в сфері
публічного управління (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Реслер М. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування та маркетингу (Мукачівський державний університет МОН України). (54/8)
Приятельчук Олена Анатоліївна, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Соціалізація економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства» (08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Вергун В. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародного бізнесу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пирожков С. І., доктор екон. наук, професор, академік
НАН України, віце-президент НАН України, радник при дирекції (Інститут демографії та соціальних досліджень імені
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М. В. Птухи НАН України); Поручник А. М., доктор екон.
наук, професор, академік АН вищої школи України, директор (Центр магістерської підготовки Київського національного економічного університету), завідувач кафедри
міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Булатова О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор
(Маріупольський державний університет). (165/8)
Камінський Олег Євгенович, доцент кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Інноваційна парадигма розвитку інформаційної економіки»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці). Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 456-50-55). Науковий консультант – Галіцин В. К., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
інформаційного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Скрипниченко М. І., доктор екон.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу моделювання та прогнозування економічного
розвитку (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»); Ковальчук К. Ф., доктор екон. наук, професор,
декан факультету економіки і менеджменту (Національна
металургійна академія України МОН України); Мінц О. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та
банківської справи (Приазовський державний технічний
університет МОН України). (170/8)
Петриченко Олександр Анатолійович, доцент кафедри
аналізу та статистики Вінницького національного аграрного університету МОН України: «Розвиток молокопродуктового підкомплексу агропромислового виробництва України: теорія, методологія, організація» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д. 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)
258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант – Россоха В. В., доктор екон. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу організації менеджменту, публічного
управління та адміністрування (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). Опоненти: Ільчук М. М., доктор
екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Ільїн В. Ю., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри обліку, контролю та
оподаткування агробізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Шиян Д. В., доктор екон. наук, професор, заСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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відувач кафедри економіки підприємства та менеджменту
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України). (172/8)
Гасанов Сергій Станіславович, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління»: «Структурні трансформації економіки і
державних фінансів в умовах інституціональної невизначеності» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія
фінансового управління» МОН України (01014, м. Київ,
бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий консультант – Білорус О. Г., доктор екон. наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник відділу економічної теорії (ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»). Опоненти: Бажал Ю. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Малий І. Й., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри національної економіки та публічного
управління (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Маслов А. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії,
макро- і мікроекономіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (173/8)
Сидорчук Ористлава Григорівна, старший викладач
кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
«Державне регулювання системи соціальної безпеки в
національній економіці України» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044) 20055-71). Науковий консультант – Загорський В. С., доктор
екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
директор Львівського регіонального інституту державного
управління (Національна академія державного управління
при Президентові України). Опоненти: Харазішвілі Ю. М.,
доктор екон. наук, головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва (Інститут економіки промисловості НАН України);
Іляш О. І., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»); Підлипна Р. П., доктор екон. наук, доцент, декан факультету обліку, фінансів та торговельного
підприємництва (Ужгородський торговельно-економічний
інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України). (217/8)
Патика Наталія Іванівна, докторант відділу земельних
відносин і природокористування ННЦ «Інститут аграрСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ної економіки» НААН України: «Конкурентоспроможність
сільського господарства України в умовах міжнародної
економічної інтеграції» (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, 25831-80). Науковий консультант – Ходаківська О. В., доктор
екон. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-проектної роботи, завідувач відділу земельних відносин та природокористування (ННЦ «Інститут
аграрної економіки»). Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки праці
та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів та природокористування України МОН України); Могильний О. М., доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-трудових відносин,
розвитку та аналітики статистичної звітності сільських
територій (Науково-дослідний інститут продуктивності
АПК Мінагрополітики України); Онегіна В. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу (Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка МОН України). (225/8)
Літвінов Олександр Сергійович, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету:
«Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 41.055.03 в Одеському національному економічному
університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант –
Ковальов А. І., доктор екон. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Одеський національний економічний
університет). Опоненти: Горовий Д. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та маркетингу
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Грішнова О. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки підприємства
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, професор, директор
ННІ економіки і менеджменту (Національний університет
«Львівська політехніка»). (226/8)
Шпильова Юлія Борисівна, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових
ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України»: «Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади»
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.256.01 у ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого роз15

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
витку НАН України» (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 486-91-27). Опоненти: Олійник Я. Б., доктор
екон. наук, професор, академік НАПН України, декан географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Удовиченко В. П.,
доктор екон. наук, професор, координатор офісу впровадження децентралізаційної реформи (Київське регіональне відділення асоціації міст України); Заяць Т. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем формування соціального капіталу (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України). (274/8)
Рогозян Юлія Сергіївна, заступник завідувача відділу
проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України: «Формування
та реалізація домінуючої стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва» (08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д
29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59; тел. (06452) 4-03-42).
Науковий консультант – Заблодська І. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут економіко-правових досліджень НАН України). Опоненти: Шульц С. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України»); Буднікевич І. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Коломицева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики і маркетингу (Черкаський державний технологічний університет). (277/8)
Ярмоленко Юлія Олександрівна, доцент кафедри маркетингу та менеджменту Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України: «Сталий
розвиток аграрного виробництва в умовах цифровізації:
теорія, організація» (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, 25831-80). Науковий консультант – Забуранна Л. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
імені професора Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН
України). Опоненти: Губені Ю. Е., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Львівський національний аграрний університет МОН України); Зось-Кіор М. В., доктор екон. наук,
доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і логістики
(Полтавський національний технічний університет імені
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Юрія Кондратюка МОН України); Славкова О. П., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку (Сумський національний аграрний університет МОН
України). (349/8)
Рейкін Віталій Самсонович, доцент кафедри фінансів
та кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України: «Детінізація національної економіки в умовах невизначеності» (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: Августин Р. Р.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
та публічного управління (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Флейчук М. І.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу (Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького МОН
України); Ходжаян А. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет
МОН України). (350/8)
Шевчик Богдан Михайлович, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельноекономічного університету Центральної спілки споживчих
товариств України: «Соціокультурні чинники розвитку
національної економіки в епоху трансформаційних змін:
теоретико-методологічні основи» (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: Макара О. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України); Мельник Л. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування (Сумський державний університет МОН України); Фомішина В. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності (Херсонський національний технічний університет МОН України). (352/8)
Прокіп Андріан Володимирович, експерт програми
«Енергетика» ГО «Український інститут майбутнього»:
«Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки
в контексті парадигми сталого розвитку» (08.00.06 –
економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
(80381, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 22423-35). Науковий консультант – Туниця Ю. Ю., доктор
екон. наук, професор, академік НАН України, ректор
(Національний лісотехнічний університет України). Опоненти: Бойко В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри менеджменту імені професора Є. В. Храпливого
(Львівський національний аграрний університет); Прокопенко О. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (ПВНЗ «Міжнародний гуманітарний університет»);
Хлобистов Є. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри екології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (353/8)
Каличева Наталія Євгеніївна, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного
транспорту: «Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середо
вища» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.820.05 в Українському державному університеті
залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків,
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий
консультант – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та управління виробничим
і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). Опоненти:
Шинкаренко В. Г., доктор екон. наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Прохорова В. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та організації діяльності
суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України); Мних О. Б., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (356/8)
Мащенко Марина Анатоліївна, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Харківського
національного економічного університету імені Семена
Кузнеця: «Теоретико-методологічні основи забезпечення
інвайронментальної безпеки промислових підприємств
залізничного транспорту» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96).
Науковий консультант – Дикань О. В., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування (Український державний університет залізничного
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транспорту). Опоненти: Мних О. Б., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри маркетингу і логістики
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Ареф’єва О. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки повітряного транспорту (Національний авіаційний університет МОН України); Аванесова Н. Е., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту та публічного адміністрування (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України). (357/8)
Корінь Мирослава Василівна, докторант кафедри
економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту: «Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах
транскордонного співробітництва» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків,
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий
консультант – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та управління виробничим
і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). Опоненти:
Ейтутіс Г. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
(Державний університет інфраструктури та технологій
МОН України); Криворучко О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Міщенко М. І., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та менеджменту (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). (360/8)
Шевченко Інна Юріївна, доцент кафедри економіки і
підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Регулювання розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна
академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського,
15; тел. (044) 242-24-64). Науковий консультант – Дмитрієв І. А., доктор екон. наук, професор, декан факультету
управління та бізнесу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Голубка С. М.,
доктор екон. наук, професор, головний спеціаліст управління державної політики у сфері пробірного нагляду та
документів суворої звітності Міністерства фінансів України; Дикань В. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри управління та адміністрування (Український дер17
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жавний університет залізничного транспорту); Мних О. Б.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська
політехніка»). (369/8)
Лівінський Анатолій Іванович, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету МОН
України: «Організаційно-економічні механізми реновації
виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і методологія» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
консультант – Стоянова-Коваль С. С., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний аграрний університет МОН України). Опоненти: Гришова І. Ю., доктор екон. наук, доцент, помічникконсультант народного депутата (Верховна Рада України);
Замлинський В. А., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри менеджменту (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Чирва О. Г., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ економіки та бізнес-освіти
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (417/8)
Радіонов Юрій Денисович, начальник відділу адаптації
та імплементації міжнародних стандартів Рахункової палати України: «Бюджетні видатки у системі регулювання
соціально-економічного розвитку країни» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському
національному торговельно-економічному університеті
МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 54429-31). Науковий консультант – Чугунов І. Я., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів (Київський національний
торговельно-економічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
державних, місцевих та корпоративних фінансів (Університет митної справи та фінансів); Хрущ Н. А., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (Хмельницький національний університет); Сідельникова Л. П., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Херсонський національний технічний університет).
(495/8)
Боярко Ірина Миколаївна, доцент кафедри фінансів,
банківської справи і страхування Інституту банківських
технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи»: «Рахівництво у фінансах підприємств в умовах
інформаційної економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси і
18

кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий консультант – Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук, професор, ректор (ДВНЗ
«Університет банківської справи»). Опоненти: Костирко Л. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Педченко Н. С., доктор екон. наук, професор, перший проректор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Чмутова І. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця). (497/8)
Думанська Ілона Юріївна, докторант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет
банківської справи» МОН України (04070, м. Київ, вул.
Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий консультант – Денис О. Б., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу (ДВНЗ «Університет
банківської справи»). Опоненти: Давиденко Н. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та фінансів (Херсонський
державний аграрний університет); Демчишак Н. Б., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (498/8)
Огородник Віра Володимирівна, докторант ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ
«Університет банківської справи» МОН України (04070,
м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий консультант – Смовженко Т. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Інституту банківських технологій та бізнесу
(ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Корнєєв В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу
фінансової політики (Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки); Луців Б. Л., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку (Тернопільський національний економічний
університет); Любіч О. О., доктор екон. наук, професор,
віце-президент, завідувач відділу координації бюджетноподаткової та грошово-кредитної політики (ДННУ «Академія фінансового управління»). (499/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Ніконенко Уляна Михайлівна, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства МОН України: «Трансформація
макроекономічної політики країн-експортерів сировинних
ресурсів в умовах глобалізації» (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 – Козюк В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії (Тернопільський національний
економічний університет МОН України). Опоненти: Власюк Т. О., доктор екон. наук, радник директора (ДП «Гарантований покупець»); Дугінець Г. В., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України); Шевчук В. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин (Львівський торговельно-економічний університет Укоопспілки). (520/8)
Кононова Ірина Володимирівна, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури»: «Стратегія управління розвитком національної економіки як соціально-економічної системи»
(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) 220-58-63). Науковий консультант – Верхоглядова Н. І., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з економічного перспективного
розвитку (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор екон.
наук, професор, заслужений працівник освіти України,
заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» МОН України); Іляш О. І., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності
(Міжнародний університет фінансів); Коваль В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної
економіки (Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету МОН України). (521/8)
Кузькін Євген Юрійович, директор департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України: «Теоретико-методологічне забезпечення розширення фіскального
простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35).
Науковий консультант – Пономаренко В. С., доктор екон.
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наук, професор, ректор (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Замасло О. Т., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України); Кириленко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільській національний економічний університет МОН
України); Чугунов І. Я., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (524/8)
Яцух Олена Олексіївна, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України: «Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія і практика»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02
у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий консультант – Дем’яненко М. Я., доктор екон. наук, професор,
академік НААН України, головний науковий співробітник
відділу фінансово-кредитної та податкової політики (ННЦ
«Інститут аграрної економіки НААН України»). Опоненти:
Вдовенко Л. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Вінницький
національний аграрний університет МОН України); Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки та фінансів (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України); Тулай О. І.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів
імені С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний
університет МОН України). (526/8)
Шматько Наталія Михайлівна, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних
економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Теоретикометодологічне забезпечення управління стійким організаційним розвитком підприємства» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті митної
справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий консультант – Корнєєв М. В., доктор екон. наук, професор, декан факультету
інноваційних технологій (Університет митної справи та
фінансів). Опоненти: Рєпіна І. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємств (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Гонтарева І. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємницької
діяльності (Харківський національний економічний універ19
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ситет імені Семена Кузнеця МОН України); Божкова В. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри бізнесекономіки та адміністрування (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України).
(608/8)
Гуцалюк Олексій Миколайович, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету:
«Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті
митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий консультант – Салига К. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності
(Класичний приватний університет). Опоненти: Міценко Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
економіки (Львівський торговельно-економічний університет Укоопспілки); Попов О. Є., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту фізичної культури
(Харківська державна академія фізичної культури МОН
України); Ткаченко А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Національний університет «Запорізька політехніка» МОН України). (610/8)
Семенець Аліна Олександрівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи Харківського інституту
фінансів Київського національного торговельно-економічного університету: «Методологія внутрішнього аудиту
в системі управління торговельними підприємствами»
(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 консультант – Крутова А. С.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Лучко М. Р.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та
контролю в сфері публічного управління (Тернопільський
національний економічний університет); Осадча О. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і аудиту
(Національний університет водного господарства та природокористування); Рудницький В. С., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування
(Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). (623/8)
Жигулін Олександр Андрійович, доцент кафедри життєдіяльності та природокористування Відокремленого
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підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний
інститут»: «Напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу
України» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 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 – Гудзинський О. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора
Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). Опоненти: Нестеренко С. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Таврійський державний агротехнологічний
університет); Чикуркова А. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування (Подільський державний аграрно-технічний університет); Школьний О. О., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Уманський національний університет садівництва). (626/8)
Єременко Денис Володимирович, доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету: «Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств України» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). 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 – Збарський В. К., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Кропивко М. М., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, заступник академіка-секретаря
Відділення аграрної економіки та продовольства НААН
України; Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Білоцерківський
національний аграрний університет); Шульський М. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). (627/8)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Несправа Микола Вікторович, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Радикалізація
джихадизму у Європі кінця XX – початку XXI століття:
сутність і тенденції» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). НаукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
вий консультант – Харьковщенко Є. А., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор,
член-кореспондент, академік-секретар Відділення вищої
освіти (Національна академія педагогічних наук України);
Лубська М. В., доктор філософ. наук, професор, головний науковий консультант Головного науково-експертного
управління (Апарат Верховної Ради України); Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (150/8)
Горохолінська Ірина Володимирівна, доцент кафедри
культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Демаркація секулярного \ постсекулярного в сучасній
релігійності: філософський та богословський дискурс»
(09.00.14 – богослов’я; 09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
консультант – Балух В. О., доктор істор. наук, професор,
перший проректор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Завійський Р. П.,
доктор наук з богослов’я, декан філософсько-богословського факультету (Український католицький університет);
Панчук І. І., доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри філософії (Рівненський державний гуманітарний
університет); Попович В. М., доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи (Запорізький
національний технічний університет). (564/8)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кропивко Ірина Валентинівна, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Українська і польська
постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)»
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01
в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1084). Опоненти: Бедзір Н. П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та світової
літератури (Ужгородський національний університет); Городнюк Н. А., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Маріупольський державний
університет); Нахлік Є. К., доктор філол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Інститут Івана
Франка НАН України). (11/8)
Романов Сергій Миколайович, викладач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

«Етико-естетична система Лесі Українки і національний літературний контекст епохи» (10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 26.178.01
в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1084). Опоненти: Гундорова Т. І., доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
теорії літератури і компаративістики (Інститут літератури
імені Тараса Шевченка НАН України); Кочерга С. О., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
мови і літератури (Національний університет «Острозька
академія»); Левченко Г. Д., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри українського літературознавства та
компаративістики (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). (19/8)
Романчеико Алла Петрівна, доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Елітарна мовна особистість у просторі
наукового дискурсу: комунікативні аспекти» (10.02.01 –
українська мова). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 6307-03). Науковий консультант – Ковалевська Т. Ю., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри української
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). 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 МОН України, м. Вінниця);
Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри загального мовознавства (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
Шабат-Савка С. Т., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (177/8)
Дружинець Марія Львівна, доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Українське усне мовлення: психо- та
соціофонетичний аспекти» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечиикова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий
консультант – Ковалевська Т. Ю., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Лесюк М. П., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри слов’янських мов (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
МОН України); Мойсієнко В. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Житомир21

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ський державний університет імені Івана Франка МОН
України); Поповський А. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). (178/8)
Макарук Лариса Леонідівна, доцент кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Мультимодальність
сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д
17.051.02 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий консультант –
Зацний Ю. А., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
(Запорізький національний університет). Опоненти: Бєлєхова Л. І., доктор філол. наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання (Херсонський
державний університет); Морозова І. Б., доктор філол.
наук, професор кафедри граматики англійської мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Сєрякова І. І., доктор філол. наук, професор кафедри германської та фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, проректор з навчально-виховної
роботи та міжнародних зв’язків (Київський національний
лінгвістичний університет). (241/8)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Дем’янчук Юрій Вікторович, професор кафедри права Білоцерківського інституту економіки та управління
Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»: «Адміністративно-правові засади запобігання
і протидії корупції у системі державної служби України»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 27.855.02 в
Університеті державної фіскальної служби України ДФС
України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел.
(04597) 6-09-94). Науковий консультант – Суббот А. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права (Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова). Опоненти:
Криницький І. Є., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та фінансового
права (Полтавський юридичний інститут Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН
України); Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор,
заступник директора Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України); Остапенко О. І., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного та
інформаційного права (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (78/8)
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Подоляка Сергій Анатолійович, заступник начальника
управління внутрішньої безпеки генеральної інспекції Генеральної прокуратури України: «Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в
Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Гриценко І. С., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
заслужений діяч науки і техніки України, суддя Касаційного адміністративного суду (Верховний Суд); Гетьман Є. А.,
доктор юрид. наук, професор, начальник відділу НАПрН
України; Карпунцов В. В., доктор юрид. наук, заслужений
юрист України, народний депутат (Верховна Рада України).
(175/8)
Андрухів Олег Ігорович, доцент кафедри теорії та історії держави і права ПВНЗ «Університет Короля Данила»:
«Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю
в західних областях УРСР у 1940 – 1950-х роках: історикоправове 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: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник (Інститут законодавства Верхов
ної Ради України); Кельман М. С., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та філософії права
(Національний університет «Львівська політехніка»); Дурнов Є. С., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права (Національна академія внутрішніх
справ). (201/8)
Шевчишен Артем Вікторович, заступник начальника
відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції
України: «Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів
у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант –
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, старший
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник,
Головко»). Опоненти: Лобойко Л. М., доктор юрид. наук,
професор, суддя (Верховний Суд); Удалова Л. Д., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, директор Інституту післядипломної освіти (Національна академія внутрішніх справ); Шумило М. Є.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (203/8)
Гладкова Євгенія Олексіївна, старший науковий співробітник НДЛ з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д
64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий консультант –
Бандурка О. М., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України, заслужений юрист України, професор
кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
(Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: 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»); Денисов С. Ф., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (Академія державної пенітенціарної служби); Блага А. Б., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального
права і процесу (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (326/8)
Максіменцев Максим Геннадійович, заступник голови
правління – директор департаменту економіки та фінансів НАК «Надра України»: «Кримінологічні засади протидії
злочинності у сфері надрокористування» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080.
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81).
Науковий консультант – Литвинов О. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1 (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Батиргареєва В. С., доктор
юрид. наук, старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса); Куцевич М. П., доктор
юрид. наук, доцент, заступник декана юридичного фаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

культету (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Турлова Ю. А., доктор юрид. наук, почесний
працівник прокуратури України, начальник відділу підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних
правопорушень Інституту спеціальної підготовки (Національна академія прокуратури України). (327/8)
Писаренко Надія Борисівна, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Концептуальні основи
адміністративного судочинства в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий консультант – Битяк Ю. П., доктор
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор,
заступник директора Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»); Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права та процесу (Харківський
національний університет внутрішніх справ); Константий О. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист
України, консультант судді (Конституційний Суд України).
(362/8)
Орловський Руслан Семенович, начальник навчального відділу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого: «Інститут співучасті в кримінальному праві України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»). Спецрада Д
64.086.01 у Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант – Кривоченко Л. М., кандидат юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінального права № 1 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів
територіальними органами Національної поліції України
(Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Савченко А. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ);
Харченко В. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінально-правових дисциплін факультету
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх
справ). (383/8)
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Музичук Катерина Сергіївна, доцент кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Демократичні
основи захисту в суді інформаційних прав і свобод людини» (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 – Костицький В. В.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
заслужений юрист України. Опоненти: Сердюк В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
суддя Верховного Суду; Городовенко В. В., доктор юрид.
наук, доцент, суддя Конституційного Суду України; Назаров І. В., доктор юрид. наук, професор, заступник голови
(Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти). (428/8)
Стрельченко Оксана Григорівна, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ: «Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів» (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 – Колпаков В. К., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри публічного управління
та адміністрування (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, декан
юридичного факультету (Запорізький національний університет); Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та історії права Юридичного
інституту (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Легеза Є. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права (Університет митної справи
та фінансів). (476/8)
Бровко Наталія Іванівна, доцент кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін
Білоцерківського національного аграрного університету: «Філософсько-правові засади формування
правосвідомості особистості в умовах трансформації
освітнього процесу в Україні» (12.00.12 – філософія
права). Спецрада Д 26.007.01 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 520-08-89). Науковий консультант – Костицький М. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН
України, заслужений юрист України, професор кафедри
філософії права та юридичної логіки (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Зайчук О. В., доктор
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юрид. наук, професор, заслужений юрист України, академік НАПрН України; Вовк В. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави
і права (Хмельницький університет управління і права
імені Леоніда Юзькова); Кресін О. В., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач Центру порівняльного правознавства
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). (487/8)
Куровська Ілона Анатоліївна, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України:
«Доктрина Верховенства права у міжнародному праві»
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053,
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс
235-96-05). Науковий консультант – Баймуратов М. О.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, головний науковий співробітник відділу
європейського права та міжнародної інтеграції (Інститут
законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, професор кафедри міжнародного права (Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка); Сироїд Т. Л., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
міжнародного і європейського права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Київець О. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (503/8)
Сердюк Наталія Аркадіївна, доцент кафедри права
Київського національного лінгвістичного університету:
«Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45).
Науковий консультант – Бисага Ю. М., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
конституційного права та порівняльного правознавства
(Ужгородський національний університет). Опоненти:
Костицький В. В., доктор юрид. наук, професор, академік
НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Жаровська І. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та
філософії права Інституту права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»); Луцький Р. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та
історії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (504/8)
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Новосад Юрій Олександрович, начальник відділу
нагляду за додержанням законів органами фіскальної
служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області: «Кримінально-виконавчі засади участі прокуратури України у сфері
виконання покарань» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601 м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий консультант –
Колб О. Г., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу (Інститут права та
психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Національний університет державної фіскальної служби України); Головкін Б. М., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри кримінології та кримінальновиконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Фріс П. Л., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права
(Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника). (528/8)
Коломоєць Наталія Володимирівна, доцент кафедри
адміністративного права і процесу факультету 1 Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Адміністративно-правовий захист прав дитини в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий консультант – Гусаров С. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, членкореспондент НАПрН України, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Гаращук В. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри адміністративного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Сербин Р. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, проректор (Національна академія внутрішніх справ); Угровецький О. П., доктор юрид. наук, доцент,
перший заступник директора (Харківський НДІ судових
експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса).
(638/8)
Кириченко Юлія Миколаївна, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правові засади діяльності органів
місцевого самоврядування в Україні» (12.00.07 – адмініСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

стративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Бандурка О. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави і
права факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Гетьман Є. А., доктор
юрид. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу координації наукових досліджень НАПрН України;
Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук,
доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури
(Національна академія внутрішніх справ). (646/8)
Кондратенко Віталій Миколайович, доцент кафедри
галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з
інвалідністю» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 64.700.01 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Комзюк В. Т., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького);
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія
внутрішніх справ). (647/8)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Клепар Марія Василівна, доцент кафедри педагогіки
початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»: «Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системі вищої освіти України (друга половина XX – початок XXI ст.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 23.053.02 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий консультант – Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, за25
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відувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методик
музичного виховання (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
Опоненти: Плахотнік О. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Кічук Н. В., доктор
пед. наук, професор, декан педагогічного факультету (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); Колбіна Т. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
педагогіки, іноземної філології та перекладу (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця). (17/8)
Бордюг Наталія Сергіївна, директор Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської облради: «Теоретичні і методичні основи підготовки фахівців природоохоронної галузі до екологічного моніторингу у системі післядипломної
освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти:
Саєнко Т. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри екології (Національний авіаційний університет);
Семеног О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Ярошенко О. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач відділу
інтеграції вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН
України). (56/8)
Титова Наталія Михайлівна, завідувач кафедри теорії
та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед.
наук, професор, директор (Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); Торубара О. М., доктор пед. наук, професор, декан технологічного факультету (Національний університет «Чернігівський колегіум» Т. Г. Шевченка); Ящук С. М., доктор
пед. наук, доцент, декан факультету фізичного виховання (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (70/8)
Любарець Владислава Вікторівна, доцент кафедри
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теорія і практика про26

фесійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього
середовища» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Опоненти: Васюк О. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Лузік Е. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет); Семеніхіна О. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри інформатики
(Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка). (73/8)
Толочко Світлана Вікторівна, докторант Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної
педагогічної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Опоненти: Вікторова Л. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної роботи та інформаційних
технологій в освіті (Національний університет біоресурсів і
природокористування України); Семеног О. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка); Шапран О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди»). (76/8)
Сліпчишин Лідія Василівна, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та безпеки життєдіяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методична система художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників» (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. 234-1108). Науковий консультант – 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). Опоненти: Близнюк М. М., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри дизайну Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва (Львівська національна академія мистецтв); Курач М. С., доктор пед.
наук, доцент, декан гуманітарно-технологічного факультеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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ту (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка); Титаренко В. П., доктор пед.
наук, професор, декан факультету технологій та дизайну
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (80/8)
Кузьменко Ольга Степанівна, докторант кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка МОН України: «Теоретичні і методичні засади
навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій SТЕМ-освіти» (13.00.02 – теорія
та методика навчання – фізика). Спецрада Д 23.053.04
у Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка МОН України
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522)
22-18-34). Науковий консультант – Садовий М. І., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН України). Опоненти: Атаманчук П. С., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України); Заболотний В. Ф., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН України); Літвінова М. Б., доктор пед. наук, доцент,
професор кафедри інформаційних технологій та фізикоматематичних дисциплін Херсонської філії (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН України). (81/8)
Карпова Лариса Георгіївна, директор департаменту
науки і освіти Харківської облдержадміністрації: «Теоретико-методичні засади створення освітньо-розвивального
середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 64.053.04 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Вихрущ В. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки і соціального управління (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України); Саяпіна С. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» МОН України, м. Слов’янськ);
Антонова О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). (99/8)
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Черкашин Сергій Володимирович, доцент кафедри
німецької філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Розвиток університетської освіти Німеччини (XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-3527). Опоненти: Ваховський Л. Ц., доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
МОН України, м. Старобільськ); Кузнєцова О. Ю., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
№ 3 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України); Сташевська О. Ю., доктор пед.
наук, професор, проректор з навчальної роботи (Харківська державна академія культури МОН України). (101/8)
Кушнірук Світлана Анатоліївна, доцент кафедри теорії
та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України
(20 – 90-ті рр. XX ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки). Спецрада Д 26.053.01 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Опоненти: Вихрущ В. О., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки та соціального управління
(Національний університет «Львівська політехніка»); Євтух М. Б., доктор пед. наук, професор, академік, головний
науковий співробітник відділу історії та філософії освіти
(Інститут педагогіки НАПН України); Пантюк М. П., доктор
пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка). (142/8)
Рябуха Іван Михайлович, завідувач кафедри англійської
мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної морської академії: «Тенденції розвитку морської освіти в Україні (друга половина
XVIII – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені
Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий
консультант – Кузьменко В. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
облради). Опоненти: Герганов Л. Д., доктор пед. наук, доцент, заступник начальника Відокремленого підрозділу «Учбовий центр» (ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»);
Терентьєва Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного вихо27

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
вання (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка); Шмалєй С. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та
охорони праці (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (129/8)
Кохановська Олена Вікторівна, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
облради: «Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України (XIX –
початок XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий консультант – Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології й освітнього
менеджменту імені професора Є. Петухова (Херсонський
державний університет). Опоненти: Білавич Г. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Калініченко Н. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка);
Султанова Н. В., доктор пед. наук, доцент кафедри спеціальної освіти (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського). (130/8)
Бучківська Галина Вікентіївна, професор кафедри
образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та
трудового навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Система професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів па засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені
Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий консультант – Терещук Г. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Курач М. С., доктор
пед. наук, доцент, декан гуманітарно-технологічного факультету (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія імені Тараса Шевченка); Оршанськпй Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної
та професійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Товканець Г. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики початкової освіти (Мукачівський державний університет). (343/8)
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Зорій Ярослав Богданович, декан факультету фізичної
культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Теоретичні і
методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в
закладах вищої освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій
гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013,
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел.
(0382) 79-59-45). Науковий консультант – Ромашина Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Артюшин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
спеціальної кафедри № 12 ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України (Національна академія Служби безпеки України); Діденко О. В.,
доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького); Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри суспільних наук (Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського).
(411/8)
Галів Микола Дмитрович, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: «Розвиток епістемологічних засад
українського історико-педагогічного наративу (середина
XIX – кінець XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені
Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана
Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). Науковий консультант –
Скотна Н. В., доктор філософ. наук, професор, ректор
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти: Васянович Г. П., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Сейко Н. А., доктор
пед. наук, професор, проректор з наукової і міжнародної
роботи (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Вихрущ А. В., доктор пед. наук, професор
кафедри психології та соціальної роботи (Тернопільський
національний економічний університет). (441/8)
Молчанюк Ольга Василівна, завідувач кафедри природничих дисциплін КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради: «Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології
ціннісного ставлення до природи» (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 консульСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
тант – Пономарьова Г. Ф., доктор пед. наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України, академік
Міжнародної АН педагогічної освіти, ректор (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). 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); Пелех Ю. В., доктор пед.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України); Сопівник І. В., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій
в освіті (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (549/8)
Рахманов Віталій Олегович, провідний науковий співробітник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського: «Теоретичні і методичні засади
підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 у Національному
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий консультант – Лузік Е. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет).
Опоненти: Спірін О. М., доктор пед. наук, професор, членкореспондент НАПН України, проректор з цифровізації
освітньо-наукової діяльності (Університет менеджменту
освіти НАПН України); Шерман М. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики (Херсонський державний університет); Бобрицька В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). (664/8)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Олійник Оксана Петрівна, провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної експертизи ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ
України»: «Судово-психіатрична оцінка станів залежності
в кримінальному провадженні» (14.01.16 – психіатрія).
Спецрада К 26.620.01 у ДУ «Науково-дослідний інститут
психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий консультант – Ревенок О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
комплексної судово-психіатричної експертизи (ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»). Опоненти:
Хаустова О. О., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри медичної психології, психосоматичної медицини
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та психотерапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Пріб Г. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри психології (Інститут
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України);
Маркова М. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (518/8)
Стаднік Сергій Миколайович, начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії кардіологічної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону:
«Когнітивні розлади у пацієнтів з порушеннями серцевого
ритму і провідності: механізми розвитку, підходи до превентивно-терапевтичної корекції (сомато-неврологічна
концепція)» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д
26.613.01 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-02-48). Науковий
консультант – Московко С. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри нервових хвороб з курсом нейрохірургії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Бачинська Н. Ю.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу вікової фізіології та патології 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» МОЗ України); Орос М. М., доктор
мед. наук, доцент, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України). (28/8)
Карлійчук Марина Аксентіївна, доцент кафедри
офтальмології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України: «Ураження зорового нерва
при цукровому діабеті II типу (патогенез, діагностика, лікування)» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий
консультант – Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Веселовська З. Ф., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургії
№ 2 (ПНЗ «Київський медичний інститут»); Путієнко О. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії (ДУ «Інститут очних хвороб
і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»);
Гудзь А. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри
офтальмології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (29/8)
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Ємельянова Наталія Юріївна, старший науковий співробітник відділу комплексного зниження ризику ХНІЗ ДУ
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»: «Медикаментозний патоморфоз пародонту при
хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця: його прогноз та корекція»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий консультант – Назарян Р. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, дитячої
щелепно-лицьової хірургії та імплантології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Петрушанко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Ярова С. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології № 2 (Донецький національний медичний університет
МОЗ України, м. Краматорськ); Герелюк В. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗУ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України). (114/8)
Самура Борис Борисович, доцент кафедри внутрішніх
хвороб 3 Запорізького державного медичного університету
МОЗ України: «Удосконалення діагностики і профілактики
кардіоваскулярних подій у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання в ремісії» (14.01.02 – внутрішні
хвороби). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Наукові консультанти: Колесник Ю. М., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор
(Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Сиволап В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри мультимодальної діагностики та пропедевтики
(Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини, гастроентерології, фізіотерапії та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України»); Журавльова Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
та ендокринології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України); Томашевська О. Я., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького). (139/8)
Дука Руслан Вікторович, доцент кафедри хірургії № 1
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Хірургічне лікування метаболічних порушень, обумовлених ожирінням» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
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08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий консультант – Березницький Я. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Милиця М. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Велигоцький М. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Лаврик А. С., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу хірургії шлунковокишкового тракту (ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»).
(246/8)
Кріштафор Артур Анатолійович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»: «Інтенсивна терапія та
фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 у
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел.
(056) 713-52-57). Науковий консультант – Новицька-Усенко Л. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Лісний І. І., доктор мед. наук, завідувач НДВ анестезіології
та інтенсивної терапії (Національний інститут раку МОЗ
України); Фесенко У. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Черній В. І., доктор мед.
наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії (ДУ «НПЦ профілактичної та клінічної медицини» ДУС). (248/8)
Гапонов Костянтин Дмитрович, директор Комунального некомерційного підприємства «Обласний наркологічний диспансер» Харківської облради: «Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: інтегровані підходи
до діагностики, прогнозування, терапії та реабілітації»
(14.01.17 – наркологія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
(61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-3387). Опоненти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної і медичної психології, наркології та сексології (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України); Овчаренко М. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
неврології, психіатрії та наркології (ДЗ «Луганський дерСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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жавний медичний університет МОЗ України», м. Рубіжне);
Друзь О. В., доктор мед. наук, начальник клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) (Національний військово-медичний клінічний центр «Головний
військовий клінічний госпіталь» Міноборони України).
(250/8)
Опря Євген Васильович, доцент кафедри психіатрії та
наркології Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Шизофренія з коморбідною соматичною
патологією (клініка, діагностика, прогноз, реабілітація)»
(14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
(61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-3387). Опоненти: Колядко С. П., доктор мед. наук, провідний
науковий співробітник відділу пограничної психіатрії (ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Мішиєв В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології
та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (251/8)
Сухоносова Ольга Юріївна, доцент кафедри неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України: «Клініко-діагностичні критерії ефективності лікування та прогнозу епілепсії
та епілептичних синдромів у дітей різних вікових груп»
(14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел.
738-33-87). Опоненти: Танцура Л. М., доктор мед. наук, завідувач відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України»); Кирилова Л. Г., доктор мед. наук, науковий керівник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями
(ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»); Мар’єнко Л. Б.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри неврології (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). (290/8)
Спринчук Наталя Андріївна, завідувач відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та
обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»:
«Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування»
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 26.558.01 у ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. КоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

місаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-12-63). Науковий консультант –
Большова О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу дитячої ендокринної патології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка
НАМН України»). Опоненти: Майданник В. Г., доктор мед.
наук, професор, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Скрипник Н. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології (Івано-Франківський національний медичний
університет); Турчина С. І., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення ендокринології
(ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН
України»). (308/8)
Лучицький Віталій Євгенович, провідний науковий
співробітник відділу репродуктивної ендокринології ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»: «Патогенез і лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу» (14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д
26.558.01 у ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В. П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ,
вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-12-63). Науковий
консультант – Тронько М. Д., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН
України, директор (ДУ «Інститут ендокринології та обміну
речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»). Опоненти: Маньковський Б. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
діабетології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Бойко М. І.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії
(ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС); Юзвенко Т. Ю., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
наукових питань (Український НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України). (309/8)
Іщук Вадим Васильович, провідний науковий співробітник відділу нейроендокринології та загальної ендокринології Українського НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України: «Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози,
кори наднирників та статевих залоз (семіотика, типологія, психопрофілактичний супровід» (19.00.04 – медична
психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Опо31

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ненти: Мухаровська І. Р., доктор мед. наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та
психотерапії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Гриневич Є. Г. доктор
мед. наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Бондаренко В. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділення патології статевих залоз (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України). (336/8)
Фурдичко Анастасія Іванівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України:
«Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного
лікування та профілактики захворювань пародонту у хворих з гепатобіліарною патологією» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса,
вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий
консультант – Скиба В. Я., доктор мед. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»).
Опоненти: Куцевляк В. Ф., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Борисенко А. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Ярова С. П., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології № 2
ФІПО (Донецький національний медичний університет
МОЗ України). (405/8)
Погоріляк Рената Юріївна, завідувач кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої
системи підготовки керівних кадрів охорони здоров’я
на регіональному рівні» (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 – Слабкий Г. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри громадського здоров’я (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Короп О. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу
в охороні здоров’я (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Крячкова Л. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Шатило В. Й., доктор мед. наук, професор, ректор (КВНЗ
«Житомирський медичний інститут» Житомирської облради). (506/8)
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Пономаренко Олена Василівна, доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного медичного університету: «Лікування дефектів покривних тканин тулуба
та кінцівок після травми» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 17.600.01 у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя,
бульв. Вінтера, 6; тел. (061) 279-16-38). Науковий консультант – Перцов В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф, військової медицини,
анестезіології та інтенсивної терапії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Козинець Г. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
комбустіології та пластичної хірургії (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Заруцький Я. Л., доктор мед. наук, професор,
полковник медичної служби, начальник кафедри військової хірургії (Українська військово-медична академія Міноборони України); Кутовий О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (509/8)
Машуков Артем Олексійович, доцент кафедри хірургії № 4 з курсом онкології Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Персоніфікація та
індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак
шлунка» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 26.560.01 у
Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий
консультант – Кіркілевський С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення пухлин
органів грудної порожнини (Національний інститут раку).
Опоненти: Мясоєдов С. Д., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри онкології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, провідний науковий
співробітник (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України);
Ковальов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України). (665/8)
Мирошниченко Михайло Сергійович, доцент кафедри
патологічної анатомії Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Патологічна анатомія
сечовидільної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю» (14.03.02 – патологічна
анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022,
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий
консультант – Сорокіна І. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри патологічної анатомії (Харківський
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Дядик О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
П. Л. Шупика МОЗ України); Романюк А. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії
(Медичний інститут Сумського державного університету МОН України); Давиденко І. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України). (668/8)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Іванченко Дмитро Григорович, доцент кафедри біологічної хімії Запорізького державного медичного університету: «Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості N- та С8-заміщених і конденсованих похідних ксантину» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя,
просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий
консультант – Романенко М. І., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри біологічної хімії (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Георгіянц В. А.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет); Вельчинська О. В., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця); Коваленко С. М., доктор хім. наук, професор, професор кафедри органічної хімії (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). (108/8)
Білоус Світлана Богданівна, завідувач кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Теоретичне
та експериментальне обґрунтування складу, технології і
дослідження лікарських засобів антимікробної дії на основі наноматеріалів» (15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи га судова фармація). Спецрада Д
35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий консультант – Калинюк Т. Г., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри технології ліків і біофармації
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти: Дмитрієвський Д. І., доктор
фарм. наук, професор, професор кафедри заводської технології ліків (Національний фармацевтичний університет);
Гуреєва С. М., доктор фарм. наук, доцент, начальник центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт (ПАТ «Фармак»); Казарінов М. О., доктор фарм. наук,
професор, директор (ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»). (254/8)
Здорик Олександр Анатолійович, доцент кафедри
якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного
фармацевтичного університету МОЗ України: «Формування методологічних підходів до фармакопейної стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення»
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(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
консультант – Георгіянц В. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Кучеренко Л. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармацевтичної хімії (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України); Логойда Л. С., доктор
фарм. наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Куценко С. А.,
доктор фарм. наук, доцент, президент (ТОВ «ФІТО-ЛЕК»,
м. Харків). 260/8)
Прокопенко Юлія Сергіївна, доцент кафедри якості,
стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Експериментально-теоретичне обґрунтування оптимізації пошуку рослинних протисудомних засобів» (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 консультант – Георгіянц В. А., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
Опоненти: Мазулін О. В., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології
ліків (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України); Мартинов А. В., доктор фарм. наук, професор,
завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної
імунофармакології (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Гудзенко А. В.,
доктор фарм. наук, завідувач кафедри хімії (ПВНЗ «Київський медичний університет» МОЗ України). (261/8)
Ольховська Анжела Борисівна, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного
фармацевтичного університету МОЗ України: «Теоретичні
та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні» (15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д
64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті
МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел.
(057) 706-35-81). Науковий консультант – Малий В. В.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Громовик Б. П., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри організації та економіки фармації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України); Бушуєва І. В., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та
управління і економіки фармації (Запорізький державний
33

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
медичний університет МОЗ України); Унгурян Л. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації
та економіки фармації (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). (291/8)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Костюк Наталія Олександрівна, старший науковий
співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України: «Українська
богослужбова музична культура 1801 – 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти)» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Опоненти: Ясіновський Ю. П., доктор мистецтвознавства, професор, директор (Інститут церковної музики Українського католицького університету); Кияновська Л. О., професор, завідувач
кафедри історії музики (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка); Зосім О. Л., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри академічного і естрадного
вокалу та звукорежисури (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв). (560/8)
Батовська Олена Миколаївна, доцент кафедри хорового диригування Харківського національного університету
мистецтв імені І. П. Котляревського: «Сучасне академічне
хорове мистецтво a cappella як системний музично-виконавський феномен» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній
академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури
України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел.
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий консультант –
Гребенюк Н. Є., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри сольного співу (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). Опоненти: Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри історії української музики
та музичної фольклористики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Бермес І. Л., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії музики (Львівський національний університет імені Івана Франка). (575/8)
Безугла Руслана Іванівна, завідувач кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Гламур в європейській художній культурі: історична динаміка
та форми» (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 консультант – Карпов В. В., доктор істор. наук, завіду34

вач кафедри мистецтвознавчої експертизи (Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти:
Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну (Київський університет імені Бориса
Грінченка); Станіславська К. І., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого); Яковлєв О. В., доктор культурології, доцент, перший проректор (Київська муніципальна
академія естрадного та циркового мистецтва). (604/8)
Прищенко Світлана Валеріївна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв: «Еволюція рекламної графіки
як складової художньо-проектної культури» (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). Наукові консультанти: Криволапов М. О., доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України; Зосім О. Л.,
доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Лагутенко О. А.,
доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент
Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури); Яковець І. О., доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну (Черкаський державний технологічний університет);
Федь В. А., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри культурології, естетики та історії (Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ). (605/8)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Матохнюк Людмила Олександрівна, завідувач кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти»: «Психологія інформаційної компетентності особистості (ґенеза онтологічного розвитку)» (19.00.01 –
загальна психологія, історія психології). Спецрада Д
41.053.03 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел.
(048) 723-40-98). Науковий консультант – Максименко Ю. Б., доктор психол. наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Данилюк І. В., доктор
психол. наук, професор, декан факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Кіреєва З. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психології
розвитку особистості (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України); Яковенко С. І., доктор
психол. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, перший проректор (Київський інститут сучасної
психології та психотерапії МОН України). (283/8)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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Вдовіченко Оксана Володимирівна, доцент кафедри
теорії та методики практичної психології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»: «Психологічні основи ризику
особистості в онтогенезі» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 41.053.03 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул.
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консультант – Чебикін О. Я., доктор психол. наук,
професор, дійсний член НАПН України, ректор (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Швалб Ю. М., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри соціальної
роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Томчук М. І., доктор психол.
наук, професор, професор кафедри психології (КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти» МОН України);
Хомуленко Т. Б., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). (284/8)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Мацишина Ірина Віталіївна, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного
університету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця:
«Дискурсні практики конструювання політичної реальності України» (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 консультант – Нагорняк Т. Л., доктор політ.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи,
стратегічного розвитку та інновацій, професор кафедри
політології та державного управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України).
Опоненти: Бортніков В. І., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політології та державного управління
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України); Даниленко С. І., доктор політ. наук,
доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій
та комунікативних технологій (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України); Ротар Н. Ю., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри політології та державного
управління (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України). (71/8)
Смірнова Валентина Олександрівна, докторант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України:
«Політична воля як чинник державотворчої діяльності:
об’єктивні та суб’єктивні детермінанти» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України
(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-7396). Науковий консультант – Горбатенко В. П., доктор поСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

літ. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу правових проблем політології (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Бабкіна О. В., доктор політ. наук, професор, професор
кафедри політичних наук, публічного управління та адміністрування (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Корнієнко В. О., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри суспільно-політичних наук
(Вінницький національний технічний університет); Кочубей Л. О., доктор політ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології (Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України). (190/8)
Коцан Роман Ігорович, доцент кафедри міжнародних
відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Формування та функціонування радянсько-польського кордону
у 1921 – 1939 роках» (23.00.02 – політичні інститути та
процеси). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372)
52-49-00). Науковий консультант – Ярош О. Б., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та
державного управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Балюк Валентин, доктор політ. наук, професор,
директор (Центр Східної Європи Люблинського університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Республіка Польща);
Лазарович М. В., доктор політ. наук, професор, професор
кафедри документознавства, інформаційної діяльності та
українознавства (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Перепелиця Г. М., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних
відносин і зовнішньої політики (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України). (595/8)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Трещов Мирослав Миколайович, начальник управління
комунального майна Хмельницької міськради: «Управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів в умовах
децентралізації влади в Україні» (25.00.04 – місцеве самоврядування). 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) 79458-01). Науковий консультант – Крушельницька Т. А., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
економіки та регіональної економічної політики (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управліня при Президентові України). Опоненти: Ворона П. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, перший проректор (Інститут
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України);
Покатаєв П. С., доктор наук з держ. управління, професор,
перший проректор (Класичний приватний університет);
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Колтун В. С., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування та управління містом (Національна академія
державного управління при Президентові України). (55/8)
Сіренко Романа Романівна, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Уніфікація механізмів
державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України
(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-6391). Науковий консультант – Парубчак І. О., доктор наук з
держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького). Опоненти: Івашова Л. М., доктор наук з
держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування (Університет
митної справи та фінансів); Дацій Н. В., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет);
Грицко Р. Ю., доктор наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (200/8)
Твердохліб Олександр Степанович, професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту ДСНС України: «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної
політики України» (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 консультант –
Грицяк Н. В., доктор наук з держ. управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Валевський О. Л., доктор наук з держ. управління, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики (Національний інститут
стратегічних досліджень); Молодцов О. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); ПархоменкоКуцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом). (228/8)
Приліпко Сергій Михайлович, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України:
«Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації
сільських територій в Україні» (25.00.02 – механізми дер36

жавного управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній
академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 48121-61). Науковий керівник – Кризина Н. П., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом (Національна академія державного управління при
Президентові України). Опоненти: Іванова Т. В., доктор наук
з держ. управління, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
(Національний авіаційний університет); Латинін М. А., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
економічної політики (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України); Бурик З. М., доктор наук з держ. управління, старший викладач кафедри
регіонального управління та місцевого самоврядування
(Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). (430/8)
Муц Луай Файсал, керівник Центру освітніх послуг для
іноземних громадян, доцент міжфакультетської кафедри
загальноосвітніх дисциплін Запорізького національного
університету: «Формування та реалізація державної міграційної політики в Україні: теорія, методологія, практика»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-0779). Науковий консультант – Покатаєв П. С., доктор наук з
держ. управління, професор, перший проректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Дегтяр А. О., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
менеджменту та адміністрування (Харківська державна
академія культури Міністерства культури України); Борисенко О. П., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування (Університет митної справи та фінансів МОН
України); Шапоренко О. І., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри управлінських технологій
(ВНЗ «Університет «КРОК»). (485/8)
Ряховська Юлія Юріївна, начальник управління з організаційного розвитку TOB «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: «Механізми реалізації державної інноваційно орієнтованої політики України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б;
тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант – Андрющенко К. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Карамишев Д. В., доктор наук з держ. управління,
професор, перший заступник директора (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Попов С. А., доктор наук з держ. управління, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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сор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук (Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України); 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). (486/8)
Нонік Валерій Вікторович, проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань
Державного університету «Житомирська політехніка»:
«Механізми формування та реалізації антикорупційної
політики в Україні» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 38.053.03 у Чорноморському
національному університеті імені Петра Могили МОН
України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел.
50-03-33). Науковий консультант – Антонов А. В., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування (Державний університет «Житомирська політехніка»). Опоненти: Сиченко В. В., доктор наук з держ. управління, професор, ректор (КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської облради); Васильєва О. І., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом (Національна академія державного управління при Президентові України);
Латинін М. А., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри економічної політики та менеджменту
(Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). (640/8)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Крамар Ірина Юріївна, доцент кафедри економіки та
фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Організаційно-економічний
механізм інтернаціоналізації промислових підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль,
вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант – 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). Опоненти: Метеленко Н. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (Запорізька державна інженерна
академія); Грозний І. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»); Ясінецька І. А., доктор екон.
наук, професор, проректор з навчальної роботи (Подільський державний аграрно-технічний університет).
(691/8)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Воровка Маргарита Іванівна, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького: «Теорія і практика розвитку ґендерної
культури студентів вищих навчальних закладів України
(60-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 консультант –
Аносов І. П., доктор пед. наук, професор (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Штефан Л. А., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри історії педагогіки і
порівняльної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Цокур О. С.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Філоненко О. В., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). (694/8)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Гайворонський Ігор Володимирович, провідний інженер кафедри фізики твердого тіла Запорізького національного університету: «Структурно-фазовий стан
поверхневих шарів алюмінію, титану та цирконію після
імпульсного лазерного легування перехідними металами» (01.04.13 – фізика металів). Спецрада Д 35.051.09 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Гіржон В. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла (Запорізький національний університет).
Опоненти: Мудрий С. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри фізики металів (Львівський національний університет імені Івана Франка); Семенько М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики
металів (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (1/8)
Ярова Оксана Анатоліївна, асистент кафедри теоретичної та прикладної статистики Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Асимптотичний аналіз
та перехідні явища в марковських випадкових еволюціях»
(01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика). Спецрада К 26.002.31 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Єлейко Я. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичної та прикладної статистики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Братійчук М. С., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор (Інститут математики Шльонського технічного
університету, м. Катовіце, Польща); Самойленко І. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри дослідження
операцій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (2/8)
Ліщук Павло Олександрович, інженер І категорії фізичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі
кремнію» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д
26.001.23 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів38

ник – Бурбело Р. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Татаренко В. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Велещук В. П., кандидат фіз.-мат. наук,
в. о. завідувача лабораторії фізики дефектів і нерівноважних процесів (Інститут фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України). (34/8)
Прокопов Олександр Ігорович, інженер І категорії фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з
хлоридом йоду та бромом» (01.04.07 – фізика твердого
тіла). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Мацуй Л. Ю., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство
твердого тіла» кафедри загальної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Рудь О. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу будови та властивостей твердих розчинів (Інститут
металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Куліков Л. М., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів (Інститут
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України). (60/8)
Волянська Ірина Ігорівна, асистент кафедри вищої
математики Національного університету «Львівська політехніка»: «Крайові задачі для рівнянь з частинними похідними у плоских областях» (01.01.02 – диференціальні
рівняння). Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-11).
Науковий керівник – Ільків В. С., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри вищої математики (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Конет І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, дійсний член АН ВШ України, проректор з наукової роботи (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка); ЛопушанСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ська Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь (Львівський національний університет імені Івана Франка). (134/8)
Роженко Наталія Миколаївна, молодший науковий
співробітник відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві Інституту
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України: «Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих» (01.04.07 – фізика
твердого тіла). Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044)
390-87-51). Науковий керівник – Картузов В. В., кандидат
фіз.-мат. наук, завідувач відділу прикладної математики та
обчислювального експерименту в матеріалознавстві (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича
НАН України). Опоненти: Семенько М. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Устінов А. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). (179/8)
Коцур Дмитро Вікторович, інженер І категорії кафедри математичної інформатики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Побудова моделі
єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми
Вороного для розв’язування комплексу задач обробки
зображень» (01.05.01 – теоретичні основи інформатики
та кібернетики). 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 – Терещенко В. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичної інформатики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Семенова Н. В.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник
відділу методів дискретної оптимізації, математичного
моделювання та аналізу складних систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Жежерун О. П.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри мультимедійних
систем (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (187/8)
Сіренко Андрій Сергійович, асистент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Дослідження стійкості динамічних систем з перемиканнями та запізненням» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 26.001.35
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. ВолодимирСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Хусаінов Д. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Мазко О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Інститут математики НАН України);
Попов О. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). (188/8)
Грещук Олександр Михайлович, молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України: «Взаємозв’язок морфологічних та структурних особливостей металевих наноструктур з ефектами підсилення ними раманівського
розсіяння» (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 – Джаган В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Кондратенко С. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Ажнюк Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної
фізики НАН України). (191/8)
Куценко Валерія Євгеніївна, молодший науковий
співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України: «Функціоналізація атомно-гладких поверхонь високовпорядкованими органічними плівками»
(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: Карбівський В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики
наноструктур (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Казанцева З. І., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник відділу електричних
і гальваномагнітних властивостей напівпровідників (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України). (536/8)
Сарканич Петро Васильович, молодший науковий співробітник лабораторії статистичної фізики складних систем
Інституту фізики конденсованих систем НАН України: «Універсальність складних систем: аналіз нулів статистичної
суми і складні мережі» (01.04.02 – теоретична фізика).
Спецрада Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих
систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1;
39

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тел. (032) 276-19-78). Наукові керівники: Головач Ю. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем (Інститут фізики конденсованих систем НАН
України); Кенна Ральф, доктор філософії, професор, професор дослідницького центру рідинних і складних систем
(Університет Ковентрі, м. Ковентрі, Велика Британія). Опоненти: Васильєв О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри теоретичної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Гнатенко Х. П., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник фізичного факультету (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (537/8)
Бецко Іванна Володимирівна, асистент кафедри диференціальних рівнянь Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем різницевих рівнянь» (01.01.02 –
диференціальні рівняння). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01024, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник –
Пелюх Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Інститут математики НАН України).
Опоненти: Черевко І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
декан факультету математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Самусенко П. Ф., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор
кафедри теоретичних основ інформатики (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (541/8)
Глухов Андрій Юрійович, молодший науковий співробітник відділу динаміки і стійкості суцільних середовищ
Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України:
«Поширення вісесиметричних пружних хвиль в шаруватих композитних матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 26.166.01 в Інституті механіки імені С. П. Тимошенка НАН України (03057,
м. Київ, вул. П. Нестерова, 3; тел. (044) 456-93-51). Науковий керівник – Гузь О. М., доктор тех. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут механіки
імені С. П. Тимошенка НАН України). Опоненти: Лоза І. А.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки (Національний транспортний університет); Жук Я. О., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
механіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (542/8)
Нефьодов Олександр Олексійович, математик І категорії НДЛ «Диференційні рівняння та їх застосування у
механіці» механіко-математичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Тео40

ретичний аналіз маятникового підвісу для збільшення сейсмо- та вібростійкості резервуарів з рідиною» (01.02.01 –
теоретична механіка). Спецрада Д 26.166.01 в Інституті
механіки імені С. П. Тимошенка НАН України (03057,
м. Київ, вул. П. Нестерова, 3; тел. (044) 456-93-51). Науковий керівник – Лимарченко О. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки суцільних середовищ
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кононов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу (Інститут прикладної математики
та механіки НАН України); Багно О. М., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН
України). (543/8)
Андрійчук Роман Михайлович, провідний математик
відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України: «Термонапружений стан
півпросторів за тепловиділення або теплоізоляції у плоских областях» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних
проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача
НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322)
63-83-77). Науковий керівник – Кіт Г. С., доктор фіз.-мат.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник (Інститут прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Мусій Р. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри вищої математики (Національний
університет «Львівська політехніка»); Турчин І. М., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри механіки
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
(545/8)
Ткаченко Вікторія Валеріївна, асистентка кафедри
прикладної математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Нелінійні коливання та стійкість шаруватих пластин складної
форми» (01.02.04 – механіка деформівного твердого
тіла). Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН
України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322)
63-83-77). Науковий керівник – Курпа Л. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Григоренко О. Я.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів (Інститут механіки імені С. П. Тимо
шенка НАН України); Марчук М. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач відділу моделювання композитних
структур і складних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН
України). (547/8)
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Чорненький Андрій Борисович, молодший науковий
співробітник відділу теоретичних основ механіки руйнування Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН
України: «Плоскі задачі теорії пружності квазіортотропного тіла з криволінійними отворами, вирізами та тріщинами» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).
Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
(79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 63-83-77).
Науковий керівник – Саврук М. П., доктор фіз.-мат. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних основ механіки руйнування (Фізико-механічний
інститут імені Г. В. Карпенка). Опоненти: Пастернак Я. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та механіки, доцент кафедри технічної
механіки (Луцький національний технічний університет);
Шацький І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу моделювання демпфуючих
систем (Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я. С. Підстригача). (548/8)
Маруженко Олексій Васильович, молодший науковий
співробітник відділу полімерних композитів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України: «Структура,
електричні та термічні властивості нанокомпозитів з гіб
ридними наповнювачами» (01.04.19 – фізика полімерів).
Спецрада Д 26.179.01 в Інституті хімії високомолекулярних
сполук НАН України (02160, м. Київ, Харківське шосе, 48;
тел. (044) 559-13-94). Науковий керівник – Мамуня Є. П.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий
співробітник (Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України). Опоненти: Шут М. І., доктор фіз.-мат. наук,
професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Лисенков Е. А., доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики та математики (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського). (550/8)
Ковшов Юрій Сергійович, науковий співробітник відділу вакуумної електроніки Інституту радіофізики та
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Взаємодія
електронних потоків з полями електродинамічних систем
ТГц клінотронів підвищеної стабільності» (01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України
(61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12; тел. (057)
763-43-19). Науковий керівник – Кулешов О. М., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, заступник
завідувача відділу вакуумної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України).
Опоненти: Чурюмов Г. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри фізичних основ електронної техніки
(Харківський національний університет радіоелектроніки
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МОН України); Кушнір В. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, начальник лабораторії дослідження і розробок високочастотних інжекторних систем
лінійних прискорювачів електронів (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України). (554/8)
Кухтін Сергій Михайлович, асистент кафедри фізичних
основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: «Модуляційна
лазерна спектроскопія метану в повітрі і воді» (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 – Мачехін Ю. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки (Харківський національний університет
радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Кокодій М. Г.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України); Назаренко Л. А., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри світлотехніки та джерел світла (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова МОН України). (558/8)
Сабов Томаш Мар’янович, молодший науковий співробітник відділу іонно-променевої інженерії Інституту фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Іонно стимульована трансформація структури та оптоелектричних параметрів хромогенних і фоточутливих шарів»
(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 – Мельник В. П., доктор
фіз.-мат. наук, заступник директора (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Рубіш В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки (Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України); Іващенко В. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізичного
матеріалознавства тугоплавких сполук (Інститут проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України).
(584/8)
Поліщук Юлія Олегівна, молодший науковий співробітник відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і
систем Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Еволюція структури високодисперсних матеріалів ZrO2 та ZnS в процесі синтезу та відпалів»
(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 – Кладько В. П., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра41
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їни, заступник директора, завідувач відділу структурного
і елементного аналізу матеріалів і систем (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України).
Опоненти: Низкова Г. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Новіков С. М.,
доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики
твердого тіла (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (586/8)
Максименко Зоя Василівна, науковий співробітник
відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і
систем Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Резонансна рентгенівська дифрактометрія поблизу К-країв поглинання компонент при дослідженнях багатошарових структур» (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 – Кладько В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заступник директора,
завідувач відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і систем (Інститут фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Радченко Т. М.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник
відділу теорії металічного стану (Інститут металофізики
імені Г. В. Курдюмова НАН України); Ткач В. М., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). (587/8)
Рокицька Галина Василівна, завідувач лабораторії «Полімерні нанокомпозити» кафедри загальної та прикладної
фізики Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова: «Теплофізичні та релаксаційні властивості полімерних композицій на основі пентапласту»
(01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика). Спецрада 41.051.01 в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул.
Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник –
Шут М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАПН
України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Драган Г. С., доктор фіз.-мат. наук,
професор, директор НДІ фізики (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова); Алєксєєв О. М., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них»
фізичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (591/8)
Коцюбинський Андрій Олегович, завідувач лабораторіями кафедри хімії Івано-Франківського національного
42

технічного університету нафти і газу: «Монокристалічні
епітаксійні ферит-ґранатові плівки: кристалічна, магнітна
та доменна мікроструктури» (01.04.07 – фізика твердого
тіла). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України
(58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372)
58-47-11). Науковий керівник – Фодчук І. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, декан факультету архітектури,
будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Мододкін В. Б., доктор фіз.-мат. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України); Прокопенко І. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії електронно-зондових методів
діагностики матеріалів (Інститут фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (616/8)
Дорошенко Ганна Миколаївна, молодший науковий
співробітник кафедри фізики Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» МОН
України: «Вплив концентраційних фазових переходів на
структуру, гальваномагнітні, теплові і термоелектричні властивості твердих розчинів вісмут-сурма і плівок на
їх основі» (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 –
Рогачова О. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти:
Бойко Ю. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри фізики кристалів (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Соколенко В. І., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН
України). (631/8)
Михайлова Ольга Олександрівна, молодший науковий
співробітник Карпатського відділення Інституту геофізики
імені С. І. Субботіна НАН України: «Визначення полів напружень у Закарпатті через механізми вогнищ землетрусів» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України (03680,
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 42394-90). Науковий керівник – Малицький Д. В., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач відділу методів сейсмотектонічних досліджень (Карпатське відділення Інституту
геофізики імені С. І. Субботіна НАН України). Опоненти:
Стародуб Ю. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри цивільного захисту і комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів (Львівський державСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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ний університет безпеки життєдіяльності МОН України);
Маслов Б. П., доктор фіз.-мат. наук, головний науковий
співробітник (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН
України). (679/8)
Бабиченко Оксана Юріївна, старший викладач кафедри
мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки
МОН України: «Фотоелектричні властивості структур кристалічного кремнію з гідрогенізованими нанорозмірними
вкрапленнями» (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. 7021-016). Науковий керівник – Пащенко О. Г., кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів
та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Костильов В. П.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Аркуша Ю. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України). (688/8)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Коломієць Євген Олександрович, інженер І категорії
відділу фізико-неорганічної хімії Інституту загальної та
неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України:
«Морфологічні особливості та сорбційні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять
гідратовані оксиди багатовалентних металів» (02.00.04 –
фізична хімія). Спецрада Д 26.218.01 в Інституті загальної
та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України
(03142, м. Київ. просп. Палладіна, 32/34; тел. (044) 22530-71). Науковий керівник – Бєляков В. М., доктор хім.
наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН
України). Опоненти: Тарасенко Ю. О., доктор хім. наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії вуглецевих та
неорганічних наноматеріалів (Інститут хімії поверхні імені
О. О. Чуйка НАН України); Мельник Л. О., доктор хім. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України). (7/8)
Мєх Юлія Василівна, молодший науковий співробітник НДЛ геології, гідрології і геоінформатики НДІ хімії та
геології Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара: «Використання реакцій відновлення гетерополікомплексів, послідовного інжекційного аналізу та
математичної обробки кінетичних даних в спектрофотоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

метрії» (02.00.02 – аналітична хімія). Спецрада К 61.051.03
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-5091). Науковий керівник – Вишнікін А. Б., доктор хім. наук,
професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН
України). Опоненти: Сухарев С. М., доктор хім. наук, доцент, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України); Тимошук О. С., кандидат хім.
наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН
України). (82/8)
Бевзюк Катерина Вікторівна, асистент кафедри медичної хімії Одеського національного медичного університету:
«Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтамперометричне визначення синтетичних харчових барвників»
(02.00.02 – аналітична хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий керівник – Чеботарьов О. М., кандидат хім. наук,
доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Блажеєвський М. Є., доктор хім. наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України);
Дубенська Л. О., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). (83/8)
Левковець Сергій Іванович, учитель хімії Млинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Рівненської області: «Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості
проміжних фаз в системах 2ТlI + Hg(Pb)Br2 2TlBr + Hg(Pb)I2
та споріднених» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада
К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46;
тел. 3-50-91). Науковий керівник – Піскач Л. В., кандидат
хім. наук, доцент, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Котур Б. Я.,
доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Марцинко О. Е., доктор хім.
наук, професор, професор кафедри загальної хімії та полімерів (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). (84/8)
Тищенко Петро Васильович, тимчасово не працює:
«Фазові рівноваги квазіпотрійних систем на основі сполук
A12 X, BIII2 X 3 , R 2 X 3 , A1Y(А1 – Сu, Ag; ВIII – Gа, Іn; R – Lа, Еr;
X – S, Sе; Y – Сl, І) та властивості проміжних фаз і стекол» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада К 61.051.03
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у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-5091). Науковий керівник – Іващенко І. А., кандидат хім. наук,
доцент, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). Опоненти: Федорчук А. О., доктор
хім. наук, професор, професор кафедри біологічної та загальної хімії (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
МОН України); Поторій М. В., доктор хім. наук, професор,
професор кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (85/8)
Мічурін Олег Михайлович, старший лаборант з вищою
освітою навчальної лабораторії фізико-технічних основ
електроніки Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Синтез
та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину» (02.00.03 –
органічна хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Комаров І. В., доктор хім.
наук, професор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії
(Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Роженко О. Б.,
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу № 7 фізико-хімічних досліджень (Інститут органічної хімії HAН України); Герус І. І., кандидат хім. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу № 1 тонкого органічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
імені В. П. Кухаря НАН України). (300/8)
Деремешко Людмила Аркадіївна, провідний інженер
відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної
хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України:
«Екологічно обґрунтоване очищення води від фторидів
баромембранними методами з переробкою відходів»
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського
НАН України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96). Науковий керівник – Кучерук Д. Д., доктор хім. наук, старший науковий співробітник
(Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського HAН України). Опоненти: Максін В. І., доктор хім.
наук, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Дзязько Ю. С., доктор хім.
наук, старший науковий співробітник (Інститут загальної
та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України).
(314/8)
Яремчук Ірина Олегівна, молодший науковий співробітник відділу хімії природних сполук Інституту біоорга44

нічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря HAН України:
«Похідні карбонових та фосфонових кислот з фрагментом 7-деазапурину» (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 – Колодяжний О. І., доктор хім. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу фізіологічно
активних сполук фосфору (Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). Опоненти:
Онисько П. П., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії елементоорганічних сполук (Інститут органічної
хімії НАН України); Войтенко З. В., доктор хім. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (366/8)
Зубенко Степан Олександрович, молодший науковий співробітник відділу каталітичного синтезу Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН
України: «Лужний синтез, фізико-хімічні та експлуатаційні властивості бутилових естерів жирних кислот на основі
тригліцеридів олій» (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія).
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 – Патриляк Л. К., доктор хім. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря
НАН України). Опоненти: Стрижак П. Є., доктор хім. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу каталізу одновуглецевих молекул (Інститут фізичної
хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України); Прудіус С. В., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу гетерогенного
кислотно-основного каталізу (Інститут сорбції та проблем
ендоекології НАН України). (367/8)
Зінченко Ганна Миколаївна, інженер відділу хімії природних сполук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
імені В. П. Кухаря НАН України: «Синтез та властивості
4,7-функціонально заміщених піридо[2,3-d]піримідинів»
(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 – Смолій О. Б., доктор
хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії природних сполук (Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). Опоненти:
Бондаренко С. П., доктор хім. наук, професор, завідувач
кафедри харчової хімії (Національний університет харчових технологій); Дубей І. Я., доктор хім. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу синтетичних біорегуляторів (Інститут молекулярної біології і генетики НАН
України). (368/8)
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Станько Олег Володимирович, інженер відділу хімії елементоорганічних сполук Інституту органічної хімії
НАН України: «Поліфтороалкілімінофосфонати в синтезі
оптично активних похідних а-амінофосфонових кислот»
(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02660, м. Київ, вул.
Мурманська, 5; тел. (044) 292-71-50). Науковий керівник –
Рассукана Ю. В., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії
елементоорганічних сполук (Інститут органічної хімії НАН
України). Опоненти: Толмачов А. О., доктор хім. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка), головний науковий співробітник Науково-виробничого хіміко-біологічного центру; Герус І. І., кандидат
хім. наук, старший науковий співробітник, завідувача відділу № 1 тонкого органічного синтезу (Інститут біоорганічної
хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). (396/8)
Жигадло Євгенія Юріївна, молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії та технологій органічних речовин Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Синтез ди- та поліфункціонально заміщених каркасних вуглеводнів» (02.00.03 – органічна хімія).
Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН
України (02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5; тел. (044)
292-71-50). Науковий керівник – Рассукана Ю. В., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу хімії елементоорганічних
сполук (Інститут органічної хімії НАН України). Опоненти:
Комаров І. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Головченко О. В., кандидат хім. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
сполук (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України). (397/8)
Мельников Сергій Володимирович, інженер відділу механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН
України: «Трифторометилкетіміни в реакціях органокаталітичного декарбоксилювального приєднання» (02.00.03 –
органічна хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02660, м. Київ, вул. Мурманська,
5; тел. (044) 292-71-50). Науковий керівник – Вовк М. В.,
доктор хім. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу механізмів органічних
реакцій (Інститут органічної хімії НАН України). Опоненти:
Смолій О. Б., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії природних сполук (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України); Хиля О. В., кандидат хім. наук,
доцент, доцент кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (398/8)
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Літвінчук Марія Богданівна, інженер відділу механізмів
органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України:
«Синтез та хімічні перетворення 5-заміщених 2-іліден1,3-тіазолідинів і їх похідних» (02.00.03 – органічна хімія).
Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5; тел. (044) 292-7150). Науковий керівник – Сливка Н. Ю., кандидат хім. наук,
доцент, завідувач кафедри органічної хімії та фармації
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Броварець В. С., доктор хім. наук,
професор, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Гордієнко О. В.,
кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (399/8)
Морозова Аліса Дмитрівна, в. о. молодшого наукового
співробітника відділу органічної та біоорганічної хімії ДНУ
«НТК «Інститут монокристалів» НАН України: «3(5)-Аміноізоксазоли у багатокомпонентних реакціях з карбонільними сполуками» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д
26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02660,
м. Київ, вул. Мурманська, 5; тел. (044) 292-71-50). Науковий керівник – Чебанов В. А., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, перший заступник генерального директора, завідувач лабораторії фізико-хімічних процесів відділу органічної та біоорганічної хімії (ДНУ
«НТК «Інститут монокристалів» НАН України). Опоненти:
Комаров І. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут високих технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Фрасинюк М. С., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України).
(400/8)
Сліпкань Анастасія Валеріївна, молодший науковий
співробітник кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН
України: «Синтез та властивості наночасток цирконій
гідрофосфату, навантажених комплексними сполуками
диренію(ІІІ)» (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 –
Штеменко О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет» МОН України). Опоненти: Колотілов С. В., доктор хім. наук, старший дослідник,
завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут
фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України);
Дзязько Ю. С., доктор хім. наук, старший науковий спів45
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робітник, провідний науковий співробітник лабораторії
сорбційних і мембранних матеріалів і процесів (Інститут
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН
України). (442/8)

ганічної хімії та нафтохімії НАН України); Дворщенко К. О.,
доктор біол. наук, завідувач НДЛ біохімії відділення біологічних і біомедичних технологій (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (98/8)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Комарова Ірина Олександрівна, заступник директора
з навчально-виховної роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею: «Еколого-біологічні
особливості Taraxacum officinale Wigg за дії забруднення
важкими металами в умовах промислового Криворіжжя»
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН
України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056)
374-98-00). Науковий керівник – Гришко В. М., кандидат
біол. наук, старший науковий співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів (Криворізький ботанічний сад НАН України). Опоненти: Заіменко Н. В., доктор
біол. наук, професор, директор (Національний ботанічний
сад імені М. М. Гришка); Зайцева І. О., доктор біол. наук,
професор кафедри фізіології та інтродукції рослин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
(90/8)

Біла Іванна Іванівна, аспірант кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: «Вплив агматину на агрегаційну
та міграційну здатність лейкоцитів за експериментального цукрового діабету» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К
35.051.14 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий керівник –
Сибірна Н. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Ушакова Г. О., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Іскра Р. Я., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут біології тварин НААН України). (147/8)

Вілецька Юлія Миколаївна, провідний інженер відділу
молекулярної біології Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Експресія генів, які контролюють процеси проліферації у підшкірній жировій тканині за умов
ожиріння» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в
Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030,
м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий керівник – Мінченко О. Г., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
молекулярної біології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Калачнюк Л. Г., доктор біол.
наук, доцент, професор кафедри біохімії та фізіології
тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Телегєєв Г. Д., доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). (97/8)
Павлова Олександра Сергіївна, молодший науковий
співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Ключові
протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових
клітин за різної забезпеченості організму вітаміном В1»
(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 –
Пархоменко Ю. М., доктор біол. наук, провідний науковий
співробітник (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН
України). Опоненти: Вовк А. І., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Інститут біоор46

Харчук Максим Сергійович, провідний інженер лабораторії біологічних полімерних сполук Інституту мікробіо
логії і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України:
«Особливості морфології і функціонування волютинових
гранул Saccharomyces cerevisiae» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і
вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (03143,
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 52611-79). Науковий керівник – Громозова О. М., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: Іваниця В. О., доктор біол.
наук, професор, член-кореспоидент НАН України, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
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»). (231/8)
Ступчук Марія Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу імунофізіології Інституту фізіології імені
О. О. Богомольця НАН України: «Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника» (03.00.13 – фізіологія людини і тварини). Спецрада
Д 26.198.01 в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця
НАН України (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця,
4; тел. (044) 256-24-46). Науковий керівник – Вознесенська Т. Ю., доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відділу імунофізіології (Інститут фізіології імені
О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Співак М. Я.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доктор біол. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України); Чернишов В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії імунології (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України). (303/8)
Раєвський Олексій Володимирович, науковий співробітник відділу ензимології білкового синтезу Інституту
молекулярної біології та генетики НАН України: «Молекулярна динаміка комплексів лейцил-тРНК-синтетаз
бактеріального та архейного походження із помилково
синтезованими продуктами реакції аміноацилювання»
(03.00.03 – молекулярна біологія). Спецрада Д 26.237.01
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України
(03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-1169). Науковий керівник – Тукало М. А., доктор біол. наук,
професор, академік НАН України, директор, завідувач відділу ензимології білкового синтезу (Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України). Опоненти: Сиволоб А. В.,
доктор біол. наук, професор кафедри загальної та молекулярної генетики (Інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Вовк А. І.,
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, завідувач відділу механізмів біоорганічних
реакцій (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України). (305/8)
Іванова Ольга Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії радіологічного захисту Інституту радіаційної гігієни і епідеміології ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»: «Розробка системи реконструкції
доз опромінення суб’єктів з Державного реєстру України
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01
у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050,
м. Київ. вул. Іллєнка, 53; тел. (044) 483-06-37). Науковий
керівник – Масюк С. В., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач
лабораторії радіологічного захисту (Інститут радіаційної гігієни і епідеміології ДУ «ННЦ радіаційної медицини
НАМН України»). Опоненти: Кутлахмедов Ю. О., доктор
біол. наук, професор, завідувач лабораторії радіоекологічної надійності біосистем відділу біофізики і радіобіології
(Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України); Прістер Б. С., доктор біол. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник (Інститут проблем безпеки атомних електричних станцій НАН
України). (313/8)
Шегеда Ігор Миколайович, молодший науковий співробітник лабораторії якості зерна Інституту фізіології рослин і генетики НАН України: «Фізіологічні основи формування білковості зерна озимої пшениці залежно від умов
азотного живлення» (03.00.12 – фізіологія рослин). СпецСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

рада Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики
НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17;
тел. 257-51-50). Науковий керівник – Кірізій Д. А., доктор
біол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу фізіології та екології фотосинтезу (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України). Опоненти: Косаківська І. В., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу
фітогормонології (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного
НАН України); Войцехівська О. В., кандидат біол. наук, доцент кафедри біології рослин (ННЦ «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). (331/8)
Карпова Ольга Вікторівна, завідувач клініко-фармакологічного сектору ТДВ «ІНТЕРХІМ»: «Експериментальна
оцінка дезінтоксикаційної та гепатопротекторної дії метадоксина при його профілактичному введенні» (14.03.05 –
фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082,
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24).
Науковий керівник – Борисюк І. Ю., доктор фарм. наук,
завідувач кафедри технології ліків (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України); Волощук Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фармакології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (338/8)
Еберле Лідія Вікторівна, старший лаборант кафедри
фізіології людини та тварин Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Фармакологічне обґрунтування терапевтичної активності екстракту Zingiber officinale на моделях запалення та аналгезії»
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОН України
(65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-3324). Науковий керівник – Кравченко І. А., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри органічних та фармацевтичних технології (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти: Бєленічев І. Ф., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та
медичної рецептури (Запорізький державний медичний
університет МОН України); Ларіонов В. Б., доктор біол.
наук, завідувач лабораторії фізико-хімічної фармакології (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН
України). (339/8)
Кузнецова Марія Сергіївна, провідний інженер відділу ландшафтного будівництва Національного ботанічного
саду імені М. М. Гришка НАН України: «Рід Calluna Salisb.
в Правобережному Лісостепу України: біолого-екологічні
особливості, внутрішньовидове різноманіття, перспективи
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
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 – Смілянець Н. М., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, учений секретар (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка
НАН України). Опоненти: Колесніченко О. В., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Шевера М. В., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу систематики і флористики
судинних рослин (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
НАН України). (344/8)
Кудренко Сергій Андрійович, молодший науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ДУ «Інститут морської біології НАН України»: «Просторово-часові
особливості популяцій амфіпод (Crustacea, Amphipoda)
північно-західної частини Чорного моря» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 41.258.01 у ДУ «Інститут морської
біології НАН України» (65011, м. Одеса, вул. Пушкінська,
37; тел. (048) 725-09-18). Науковий керівник – Воробйова Л. В., доктор біол. наук, професор, провідний науковий
співробітник відділу екології крайових угруповань (ДУ «Інститут морської біології НАН України»). Опоненти: Юришинець В. І., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора (Інститут гідробіології НАН України); Радіонов Д. Б., кандидат біол. наук, доцент кафедри
гідробіології та загальної екології (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). (461/8)
Капець Надія Володимирівна, провідний інженер відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту ботаніки
імені М. Г. Холодного НАН України: «Лишайники та їхні
угруповання басейну річки Тетерів» (03.00.21 – мікологія).
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 – Кондратюк С. Я.,
доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії ліхенології та бріології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти: Ходосовцев О. Є., доктор
біол. наук, професор (Херсонський державний університет); Громакова А. Б., кандидат біол. наук, доцент кафедри ботаніки (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (465/8)
Будерацька Наталія Олексіївна, біолог ТОВ «Медичний центр ІГР», м. Київ: «Передімплантаційно-генетичний
скринінг ембріонів після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д 64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська,
23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Петруш48

ко М. П., доктор біол. наук, завідувач відділу кріобіології
системи репродукції (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Жегунов Г. Ф., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри хімії та біохімії
імені професора О. В. Чечоткіна (Харківська державна
зооветеринарна академія МОН України); Тавокіна Л. В.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник лабораторії патофізіології та імунології (Інститут геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України). (471/8)
Кірікова Тетяна Олексіївна, тимчасово не працює:
«Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових видів куликів у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського регіону» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д
41.258.01 у ДУ «Інститут морської біології НАН України»
(65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 72509-18). Науковий керівник – Черничко Й. І., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник (Інститут зоології
НАН України імені І. І. Шмальгаузена), завідувач Міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції НАН
України (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Стойловський В. П., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова); Бондаренко О. С., кандидат біол. наук,
старший науковий співробітник відділу екології крайових
угруповань (ДУ «Інститут морської біології НАН України»).
(653/8)
Міщенко Артем Михайлович, старший викладач кафедри біофізики біологічного факультету Донецького
національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Модельне дослідження ролі просторової структури
саркомеру в молекулярному механізмі м’язового скорочення» (03.00.02 – біофізика). 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 – Доценко О. І.,
кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри біофізики
(Донецький національний університет імені Василя Стуса).
Опоненти: Нурищенко Н. Є., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, доцент кафедри біофізики та медичної інформатики (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Мотузюк О. П., кандидат біол.
наук, доцент, доцент кафедри фізіології людини і тварин
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). (662/8)
Бєлкіна Інна Олегівна, молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»: «Застосування наночастинок
гадоліній ортованадату для корекції розладів чоловічої репродуктивної функції (експериментальне дослідження)»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 64.564.01 у ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий керівник –
Карпенко Н. О., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії репродуктивної ендокринології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). Опоненти:
Тржецинський С. Д., доктор біол. наук, доцент, завідувач
кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки (Запорізький державний медичний університет); Фалюш О. А.,
кандидат біол. наук, науковий співробітник відділу ендокринології, репродукції та адаптації (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН
України»). (671/8)
Величко Наталія Федорівна, молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної ендокринології ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»: «Віддалені наслідки неонатального впливу фітоестрогенів і стресу на репродуктивну функцію та гормонально-метаболічні показники у
дорослих самців щурів (експериментальне дослідження)»
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 64.564.01 у ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий керівник –
Карпенко Н. О., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії репродуктивної ендокринології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). Опоненти:
Божков А. І., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри молекулярної біології і біотехнології, директор (НДІ
біології Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна); Ковзун О. І., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії гормональної регуляції обміну
речовин (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В. П. Комісаренка НАМН України»). (674/8)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Антіпович Яна Валентинівна, молодший науковий
співробітник лабораторії дослідження структурних змін
гірських порід відділу геології вугільних родовищ великих
глибин Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України: «Особливості трансформації закритої
пористості пісковиків Донбасу» (04.00.01 – загальна та регіональна геологія). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара,
55-б; тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Баранов В. А., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дослідження структурних змін
гірських порід відділу геології вугільних родовищ великих
глибин (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. ПоляСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

кова НАН України). Опоненти: Вергельська Н. В., доктор
геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гірничої геології (ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»); Охоліна Т. В., кандидат геол. наук, старший науковий
співробітник відділу геології корисних копалин (Інститут
геологічних наук НАН України). (110/8)
Олійник Олена Петрівна, молодший науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інституту геологічних
наук НАН України: «Реконструкція палеотектонічних умов
розвитку солянокупольних структур центральної частини
Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафтогазоносністю» (04.00.01 – загальна та регіональна геологія).
Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН
України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044)
486-94-46). Науковий керівник – Мачуліна С. О., доктор
геол. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти:
Огар В. В., доктор геол. наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОН України); Матіщук О. А., кандидат геол. наук, старший
викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму (Криворізький державний педагогічний університет
МОН України). (111/8)
Семенюк Володимир Григорович, головний геолог
ТОВ «Смарт Енерджі»: «Визначення прогнозно-пошукових
ознак нафтогазоносності Бовтиської імпактної структури
за геолого-структурними термо-атмо-гідролого-геохімічними даними» (04.00.01 – загальна та регіональна геологія). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН
України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044)
486-94-46). Науковий керівник – Багрій І. Д., доктор геол.
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти: Калашник Г. А., доктор геол. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації
(Льотна академія Національного авіаційного університету
МОН України); Альохін В. І., доктор геол. наук, доцент, завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних
копалин (Донецький національний технічний університет
МОН України, м. Покровськ). (112/8)
Стародубець Кирило Миколайович, молодший науковий співробітник відділу геоекології та пошукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України: «Розробка
прогнозно-пошукових критеріїв вуглеводневих покладів
в кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецької западини на прикладі Юліївсько-Скворцівського полігону»
(04.00.01 – загальна та регіональна геологія). Спецрада Д
26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України (01601,
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м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Багрій І. Д., доктор геол. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти:
Калашник Г. А., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України);
Альохін В. І., доктор геол. наук, доцент, завідувач кафедри
геології, розвідки і збагачення корисних копалин (Донецький національний технічний університет МОН України,
м. Покровськ). (113/8)
Герасимець Ірина Миколаївна, молодший науковий
співробітник відділу регіональної та генетичної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені
М. П. Семененка НАН України: «Мінералогія аморфних
утворень у лужнопольовошпатових сієнітах Українського
щита» (04.00.20 – мінералогія, кристалографія). Спецрада
Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України (03680, м. Київ-142,
просп. Академіка Палладіна, 34; тел. 424-12-70). Науковий
керівник – Кульчецька Г. О., доктор геол. наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу регіональної та генетичної мінералогії (Інститут
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України). Опоненти: Деревська К. І., доктор
геол. наук, професор, професор кафедри екології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН України); Шнюков С. Є., доктор геол. наук, доцент,
завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії (ННІ
«Інститут геології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка МОН України). (286/8)
Федосеєнков Сергій Геннадійович, в. о. завідувача
відділу панорамних акустичних систем ДУ «Науковий
гідрофізичний центр НАН України»: «Геоморфологічні
та літологічні особливості донних відкладів за даними
геоакустичних методів» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.200.01 в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна
НАН України (03680, м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 423-94-90). Науковий керівник – Щипцов О. А., доктор геогр. наук (океанологія), професор,
член-кореспондент НАН України, директор (ДУ «Науковий
гідрофізичний центр НАН України»). Опоненти: Коболев В. П., доктор геол. наук, професор, головний науковий
співробітник (Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України); Іноземцев Ю. І., доктор геол. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Центр проблем морської геології, геоекології і осадового рудоутворення НАН України»).
(678/8)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павленко Олексій Анатолійович, старший викладач
кафедри технології виробництва літальних апаратів Націо50

нального аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Удосконалення
обладнання і технології для імпульсного брикетування
відходів металообробки» (05.03.05 – процеси та машини
обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Національному
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070,
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 788-40-00). Науковий
керівник – Бичков І. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри технології виробництва
літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» МОН України). Опоненти: Чухліб В. Л., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри обробки металів
тиском (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Шаповал О. О.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри технології машинобудування (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського МОН України). (3/8)
Кулинич Вікторія Дмитрівна, навчальний майстер кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського:
«Удосконалення технології вибухового руйнування шляхом зміни механічних властивостей середовища в ближній
зоні вибуху» (05.15.09 – геотехнічна та гірнича механіка).
Спецрада Д 45.052.06 у Кременчуцькому національному
університеті імені Михайла Остроградського МОН України
(39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел./факс
(05366) 3-60-00). Науковий керівник – Воробйов В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування, директор Інституту механіки і транспорту
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського МОН України). Опоненти: Фролов О. О.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри геоінженерії
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Кратковський І. Л., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). (5/8)
Алтунін Сергій Ігорович, аспірант кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації»
(05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-27-43). Науковий керівник – Бондарєв А. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Полікаровських О. І., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри телекомунікацій та
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комп’ютерно-інтегрованих технологій (Хмельницький національний університет МОН України); Самков О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з науково-технічної роботи (Інститут електродинаміки НАН України). (23/8)
Сиромятников Юрій Миколайович, асистент кафедри землеробства імені О. М. Можейка Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Обґрунтування параметрів процесу комбінованого
технічного засобу для поверхневого обробітку ґрунту»
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 64.832.04 у Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Нанка О. В., кандидат тех. наук, професор, ректор (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
Опоненти: Шейченко В. О., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри технологій та
засобів механізації аграрного виробництва (Полтавська
державна аграрна академія); Гриненко О. А., кандидат тех.
наук, головний конструктор (Українське конструкторське
бюро трансмісій і шасі). (27/8)
Дифучин Юрій Миколайович, старший викладач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Напружено-деформований стан і міцність однозрізних болтових
з’єднань елементів конструкцій з композиційних матеріалів» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада Д
26.002.01 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 – Рудаков К. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бреславський Д. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Кучер М. К., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів № 2
(Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). (36/8)
Лентюгов Іван Павлович, заступник завідувача відділу фізико-металургійних процесів наплавлення зносостійких і жароміцних сталей Інституту електрозварювання
імені Є. О. Патона НАН України: «Порошкові дроти для наплавлення з шихтою з лігатури, отриманої електрошлаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ковим переплавом відходів абразивної обробки швидкорізальних сталей» (05.03.06 – зварювання та споріднені
процеси і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
(03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044)
200-84-11). Науковий керівник – Рябцев І. О., доктор тех.
наук, професор, завідувач відділу фізико-металургійних
процесів наплавлення зносостійких і жароміцних сталей (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України). Опоненти: Перемітько В. В., доктор тех. наук,
доцент, декан металургійного факультету (Дніпровський
державний технічний університет МОН України); Білоник І. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри обладнання та технологій зварювального виробництва (Національний університет «Запорізька політехніка» МОН
України). (52/8)
Соколенко Василь Іннокентійович, старший викладач
кафедри управління судном Національного університету
«Одеська морська академія»: «Вдосконалення методів
планування шляху і управління судном в стислих водах»
(05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада Д
41.106.01 у Національному університеті «Одеська морська
академія» МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 793-16-72). Науковий керівник – Ворохобін І. І., кандидат тех. наук, доцент, декан факультету
морських перевезень і технологій (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Кондратенко Ю. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інтелектуальних інформаційних систем (Чорноморський
національний університет імені Петра Могили); Репетєй В. Д., кандидат тех. наук, начальник служби безпеки
мореплавства філії «Дельта-лоцман» (ДП «Адміністрація
морських портів України» Міністерства інфраструктури
України). (57/8)
Палагін Олександр Миколайович, асистент кафедри
суднових енергетичних установок і систем Дунайського
інституту Національного університету «Одеська морська
академія»: «Вдосконалення системи вивантаження баластної води на погружних морських суднах» (05.22.20 –
експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д
41.106.01 у Національному університеті «Одеська морська
академія» МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8;
тел. (048) 793-16-72). Науковий керівник – Малахов О. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри суднової теплоенергетики (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Вичужанін В. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
технологій (Одеський національний політехнічний університет); Доронін В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри технічних систем і процесов управління в судноводінні (Київський державний університет інфраструктури
та технологій). (58/8)
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Савіна Оксана Юріївна, старший викладач кафедри
техногенної та цивільної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями
наукомістких проектів підприємств» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 38.060.01 у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, просп.
Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий керівник – Чернов С. К., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри управління проектами (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти:
Данченко О. Б., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами (Університет економіки та права «КРОК»); Бедрій Д. І., кандидат тех. наук, заступник директора з наукової роботи (ДП
«Український НДІ радіо та телебачення»). (59/8)
Мартовицький Віталій Олександрович, старший викладач Харківського національного університету радіоелектроніки: «Моделі та метод виявлення аномалій функціонування
комп’ютерних систем на основі технології машинного навчання» (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) 706-32-13).
Науковий керівник – Рубан І. В., доктор тех. наук, професор,
заслужений працівник освіти України, перший проректор
(Харківський національний університет радіоелектроніки).
Опоненти: Лужецький В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Вінницький національний технічний університет); Барабаш О. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри вищої математики (Державний університет телекомунікацій). (61/8)
Андрашов Антон Олександрович, директор ТОВ «НВП
«Радікс»: «Моделі та методи інформаційної технології
оцінювання виконання вимог до функціональної безпеки
інформаційно-керуючих систем АЕС» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.062.01 у Національному
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070,
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Харченко В. С., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).
Опоненти: Маєвський Д. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри теоретичних основ і загальної електротехніки (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Доценко С. І., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем
(Український державний університет залізничного транспорту МОН України). (62/8)
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Комиш Дмитро Віталійович, молодший науковий
співробітник відділу термохімічних процесів та нанотехнологій Інституту газу НАН України: «Дослідження
критичних теплових потоків при кипінні нанорідин»
(05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д. 26.225.01 в Інституті газу НАН
України (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39; тел. (044)
456-44-71). Науковий керівник – Морару В. Н., кандидат
хім. наук, старший науковий співробітник відділу термохімічних процесів і нанотехнологій (Інститут газу НАН
України). Опоненти: Дінжос Р. В., доктор тех. наук, доцент, декан механіко-математичного факультету (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського); Шаповал А. А., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича). (86/8)
Плахотніков Кирило Валерійович, доцент кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та
архітектури: «Мінеральне тонкошарове теплоізоляційне
покриття з підвищеними фізико-механічними характеристиками» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби).
Спецрада Д 64.056.04 у Харківському національному
університеті будівництва та архітектури МОН України
(61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-50).
Науковий керівник – Костюк Т. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри будівельних матеріалів і виробів (Харківський національний університет будівництва
та архітектури МОН України). Опоненти: Шинкевич О. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри процесів
та апаратів в технології будівельних матеріалів (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН
України); Борзяк О. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд
(Український державний університет залізничного транспорту). (89/8)
Дудченко Сергій Олександрович, науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії сталі
Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України: «Розробка енергоефективного дуттьового режиму
конвертерної плавки в умовах накладення низьковольтних
електричних потенціалів» (05.16.02 – металургія чорних і
кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада К
08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка
Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15, 790-05-12). Науковий керівник – Семикін С. І., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем
металургії сталі (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). Опоненти: Сігарьов Є. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри металургії чорних
металів імені професора В. І. Логінова (Дніпровський дерСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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жавний технічний університет); Стоянов О. М., кандидат
тех. наук, доцент кафедри металургії сталі (Національна
металургійна академія України). (93/8)
Вакульчук Володимир Вікторович, молодший науковий
співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії
сталі Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН
України: «Розробка енергоефективної технології продувки конвертерної ванни різноімпульсними над- і звуковими
кисневими за азотними струменями при частковому допалюванні відхідних газів» (05.16.02 – металургія чорних
і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада К
08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15, 790-05-12). Науковий керівник – Чернятевич А. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу фізико-технічних проблем металургії сталі
(Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). Опоненти: Нізяєв К. Г., доктор тех. наук, професор кафедри металургії сталі (Національна металургійна академія України); Семірягін С. В., кандидат тех. наук, заступник
генерального директора ТОВ НВП «Дніпроенергосталь»,
доцент кафедри металургії чорних металів (Донбаський
державний технічний університет, м. Лисичанськ). (94/8)
Даков Сергій Юрійович, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Інформаційна технологія
програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку» (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) 23931-41). Науковий керівник – Одарченко Р. С., кандидат тех.
наук, доцент, заступник декана факультету аеронавігації,
електроніки та телекомунікацій (Національний авіаційний університет). Опоненти: Кучук Г. А., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри «Обчислювальна техніка
та програмування» (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»); Чолишкіна О. Г.,
кандидат тех. наук, декан факультету комп’ютерноінформаційних технологій (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»). (104/8)
Дмитрієв Вадим Сергійович, провідний фахівець кафедри мікроелектронних інформаційних систем Інженерного інституту Запорізького національного університету:
«Омічні та інжектуючі бар’єрні переходи до арсеніду галію» (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво
електронної техніки). Спецрада Д 26.002.08 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-8262). Науковий керівник – Швець Є. Я., кандидат тех. наук,
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професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Запорізький інститут
економіки та інформаційних технологій). Опоненти: Круковський С. І., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу напівпровідникових матеріалів
і приладів на їх основі (НВП «Електрон-Карат» – дочірнє
підприємство ПрАТ «Концерн-Електрон»); Іващук А. В.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікроелектроніки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (105/8)
Литвин Віталій Костянтинович, молодший науковий
співробітник Інституту фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України: «Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій
флюоресценції» (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 – Чегель В. І., доктор фіз.мат. наук, провідний науковий співробітник відділу функціональних перетворювачів для сенсорної техніки (Інститут
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Лапчук А. С., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу оптичних носіїв інформації (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України); Опанасюк А. С., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки
і комп’ютерної техніки (Сумський державний університет).
(117/8)
Новикова Олена Олександрівна, доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України: «Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень
для закладів вищої освіти України» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-5535). Науковий керівник – Козлов В. Є., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій (Національна академія Національної гвардії України). Опоненти: Кучук Г. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної
техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Метешкін К. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних
систем (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова МОН України). (133/8)
Приймак Олексій Вікторович, старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення
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Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Математичні моделі та методи обчислення процесів
збудження та стійкості інтенсивних хвиль в приладах плазмової електроніки» (01.05.02 – математичне моделювання
та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-55-35). Науковий керівник – Куклін В. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри штучного
інтелекту та програмного забезпечення (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України).
Опоненти: Гуда А. І., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри інформаційних технологій і систем (Національна
металургійна академія України МОН України); Хажмурадов М. А., доктор тех. наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-
фізичних процесів і систем (ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут» НАН України). (135/8)
Світличний Сергій Петрович, старший викладач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем факультету авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Моделі взаємодії
м’якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35). Науковий керівник – Ванін В. А., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри вищої математики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України). Опоненти: Угрюмов М. Л., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри теоретичної та прикладної
системотехніки (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Стрельнікова О. О., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник
(Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). (136/8)
Шестак Яніна Володимирівна, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Методи та
моделі підвищення живучості інформаційних систем на
основі оцінювання зовнішніх впливів» (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 – Оксіюк О. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та
захисту інформації (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Субач І. Ю., доктор тех.
наук, доцент, завідувач спеціальної кафедри № 5, державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
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України (Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
Жук О. В., кандидат тех. наук, доцент, начальник кафедри
військової підготовки (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут). (146/8)
Боднар Лариса Петрівна, завідувач відділу управління
станом мостів ДП «ДерждорНДІ»: «Удосконалення проектування ремонтів при експлуатації автодорожніх мостів»
(05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми). Спецрада
Д 26.059.02 у Національному транспортному університеті
МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник – Канін О. П., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри
транспортного будівництва та управління майном (Національний транспортний університет МОН України). Опоненти: Батракова А. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Ковальчук В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри рухомого складу і колії (Львівська
філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). (156/8)
Федорчук Станіслав Олегович, асистент кафедри
електричних станцій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Забезпечення заявлених графіків генерації відновлюваних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних
станцій» (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 – Немировський І. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник кафедри
електричних станцій (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Попов В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
електропостачання (Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Савченко О. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту (Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка). (157/8)
Єлісєєв Дмитро Анатолійович, молодший науковий
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України: «Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних характеристик пластмасового сцинтилятору» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків, просп. Науки, 60;
тел. (057) 341-04-49). Науковий керівник – Жмурін П. М.,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дослідження люмінесцентних властивостей матеріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН
України). Опоненти: Кудін О. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України); Авраменко В. Л., кандидат тех. наук,
професор, завідувач кафедри технології пластичних мас
і біологічно активних полімерів (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). (182/8)
Конюхов Олександр Дмитрович, аспірант кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань Української
академії друкарства МОН України: «Удосконалення поліграфічної технології маркування продукції штриховими
кодами» (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 керівник – Гавенко С. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
поліграфічних медійних технологій і паковань (Українська академія друкарства МОН України). Опоненти: Киричок Т. Ю., доктор тех. наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України); Лотошинська Н. Д., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних
технологій видавничої справи (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). (186/8)
Литвиненко Дмитро Юрійович, провідний інженер
кафедри конструкції та механіки судна Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Удосконалення експериментально-теоретичного
методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних
конструкцій» (05.08.03 – конструювання та будування суден). 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 керівник – Коростильов Л. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри конструкції та механіки судна (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: Конопльов А. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Машинознавство» (Одеський національний морський університет); Давидов І. П., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії та устрою судна (Національний університет
«Одеська морська академія»). (192/8)
Герецун Галина Михайлівна, старший викладач кафедри біотехнології та екології Чернівецького факультету
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Екологічна безпека урбанізованих
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територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів» (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 – Масікевич Ю. Г.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри гігієни
та екології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОН України). Опоненти: Мальований М. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
та збалансованого природокористування (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України); Архипова Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
туризму (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України). (212/8)
Романченко Юлія Андріївна, викладач кафедри електричної інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Поліградієнтні електромагнітні сепаратори з удосконаленими структурами
пластинчастих матриць» (05.09.01 – електричні машини
и апарати). Спецрада Д 45.052.01 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева,
20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий керівник – Шведчикова І. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
енергоменеджменту та прикладної електроніки (Київський
національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Гребеніков В. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
електромеханічних перетворювачів (Інститут електродинаміки НАН України); Волканін Є. Є., кандидат тех. наук,
викладач навчального відділу (Кременчуцький льотний
коледж Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України). (214/8)
Васько Андрій Іванович, асистент кафедри буріння
свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: «Керування траєкторією
свердловини в складних гірничо-геологічних умовах
на прикладі родовищ Прикарпаття» (05.15.10 – буріння
свердловин). Спецрада Д 20.052.02 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу МОН
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,
15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Чудик І. І.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор тех. наук,
доцент, генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне
і конструкторське бюро бурового інструменту»); Гриманюк В. І., кандидат тех. наук, головний фахівець відділу
бурового супервайзиигу (АТ «Укргазвидобування»). (222/8)
Сорока Максим Леонідович, старший науковий співробітник Галузевої НДЛ «Охорона навколишнього се55

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
редовища на залізничному транспорті» Дніпровського
національного університету залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна: «Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з рослинними відходами» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 35.052.22 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандерн, 12; тел. (032) 258-32-18). Науковий керівник – Зеленько Ю. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри хімії та інженерної екології (Дніпровський
національний університет залізничного транспорту імені
академіка Всеволода Лазаряна МОН України). Опоненти:
Челядин Л. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімії (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України); Трохименко Г. Г.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри екології та
природоохоронних технологій (Національний університет Кораблебудування імені адмірала Макарова МОН
України). (223/8)
Токарук Василь Васильович, тимчасово не працює:
«Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для
проведення спрямованих свердловин великого діаметра»
(05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада Д 20.052.02
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Воєвідко І. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри буріння свердловин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Опоненти: Бондаренко М. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії наукових основ
розробки та технологій виробництва бурового інструменту
(Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля); Долик Р. М., кандидат тех. наук, інженер з бурових розчинів
(ТОВ «Ем Ай Свако Україна»). (224/8)
Рябчевський Олег Володимирович, асистент кафедри
екології Національного авіаційного університету: «Очищення стічних вод від іонів хрому та нікелю глинистими
сорбентами» (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 –
Матвєєва О. Л., кандидат тех. наук, доцент, професор
кафедри екології (Національний авіаційний університет).
Опоненти: Радовенчик В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Мельник О. С., кандидат тех. наук, доцент, керівник
навчально-методичного відділу (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). (232/8)
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Захаров Володимир Володимирович, молодший науковий співробітник Проблемної НДЛ Національного
університету харчових технологій: «Інтенсифікація мембранних процесів очищення нанофільтраційного пермеату
молочної сироватки» (05.18.12 – процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада Д 26.058.02 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул.
Васильківська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Змієвський Ю. Г., доктор тех. наук, доцент, доцент
кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових
технологій МОН України). Опоненти: Дубовкіна І. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах (Інститут технічної теплофізики НАН України); Гулієнко С. В., кандидат тех. наук, старший викладач
кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних
виробництв (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (239/8)
Башинська Ольга Юріївна, асистент кафедри
комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету: «Створення розрахункових моделей
будівельних конструкцій при врахуванні реологічних властивостей залізобетону» (05.23.01 – будівельні конструкції,
будівлі та споруди). Спецрада К 26.062.12 у Національному
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-80-28). Науковий керівник – Барабаш М. С., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Голод
нов О. І., доктор тех. наук, професор, учений секретар
(ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»); Журавський О. Д., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри залізобетонних та
кам’яних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури). (268/8)
Дьяченко Олександр Сергійович, асистент кафедри
машин і обладнання технологічних процесів ДВНЗ «Київський національний університет будівництва і архітектури»: «Обґрунтування параметрів віброустановки з просторовими коливаннями для формування плоских плит»
(05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 26.056.08 у ДВНЗ «Київський національний університет будівництва і архітектури»
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп.,
31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Назаренко І. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
машин і обладнання технологічних процесів (ДВНЗ «Київський національний університет будівництва і архітектури»
МОН України). Опоненти: Маслов О. Г., доктор тех. наук,
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професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування (ДВНЗ «Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського» МОН України); Нестеренко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
будівельних машин та обладнання (ДВНЗ «Полтавський
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка» МОН України). (282/8)
Башинськпй Ярослав Володимирович, асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного
авіаційного університету: «Вплив динамічних навантажень метрополітену на напружено-деформований стан
конструкції будівель та споруд» (05.23.01 – будівельні
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада К 26.062.12
у Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044)
497-80-28). Науковий керівник – Лапенко О. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва (Національний авіаційний університет).
Опоненти: Банах В. А., доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти
(Запорізький національний університет); Бабік К. М., кандидат тех. наук, завідувач лабораторії теорії сейсмостійкості та динамічних випробовувань будівель і споруд (ДП
«Державний НДІ будівельних конструкцій»). (285/8)
Козак Олександр Володимирович, асистент кафедри
залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури: «Напружено-деформований стан, міцність та тріщиностійкість
вузлів монолітних рам та нерозрізних балок з арматурою,
напруженою на бетон» (05.23.01 – будівельні конструкції,
будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київському
національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31: тел.
(044) 248-32-65). Науковий керівник – Журавський О. В.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Кочкарьов Д. В., доктор тех. наук, професор кафедри міського будівництва та господарства (Національний
університет водного господарства та природокористування МОН України); Мазурак А. В., кандидат тех. наук, в. о.
професора, декан факультету будівництва та архітектури (Львівський національний аграрний університет МОН
України). (302/8)
Усенко Вячеслав Юрійович, начальник відділу силових
установок ДП «Антонов»: «Методика врахування акустичних втрат співвісного гвинтовентилятора в енергетичному
балансі авіаційної силової установки» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецрада К 17.740.01 у ДП
«Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка (69068, м. Запоріжжя,
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вул. Іванова, 2: тел. (099) 266-35-57). Науковий керівник – Дорошенко К. В., доктор тех. наук, доцент, доцент
кафедри авіаційних двигунів (Національний авіаційний
університет). Опоненти: Расстригін О. О., доктор тех. наук,
професор, головний науковий співробітник науково-дослідного управління (Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України); Басов Ю. Ф., кандидат тех. наук, головний конструктор (АТ «Мотор Січ»).
(311/8)
Гонта Вікторія Сергіївна, асистент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури: «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви» (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 керівник – Плоский В. О.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Юрчук В. П., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри нарисної геометрії,
інженерної та комп’ютерної графіки, (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Усенко В. Г.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки (Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка МОН України). (317/8)
Лісун Ірина Сергіївна, аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету
будівництва і архітектури: «Геометричні моделі просторових складчастих систем для різних схем трансформації» (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) 244-9637). Науковий керівник – Плоский В. О., доктор тех. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Несвідомін В. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний університет
біоресурсів та природокористування України МОН України); Яблонський П. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри нарисної геометрії та графіки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (318/8)
Незенко Андрій Йосипович, начальник відділу майстер-геометрії ДП «АНТОНОВ»: «Геометричне моделювання в процесах життєвого циклу виробу» (05.01.01 –
прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада Д
26.056.06 у Київському національному університеті бу57
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дівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Вірченко Г. А., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та
комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). Опоненти: Мартинов В. Л.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України); Муквич М. М.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри природничоматематичних дисциплін (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» МОН
України). (319/8)
Чеснокова Оксана Віталіївна, науковий співробітник
Інституту фізики гірничих процесів НАН України: «Динаміка тріщин і масоперенос флюїдів у газонасичених вугільних пластах при їх відпрацюванні» (05.15.09 – геотехнічна і
гірнича механіка). Спецрада Д 11.184.02 в Інституті фізики
гірничих процесів НАН України (49605, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (056) 767-58-53). Науковий керівник – Калугіна Н. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, вчений секретар (Інститут фізики гірничих
процесів НАН України). Опоненти: Мінєєв С. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач відділу управління динамічними
проявами гірського тиску (Інститут геотехнічної механіки
імені М. С. Полякова HAH України); Тимощук В. І., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (333/8)
Палант Олена Валентинівна, науковий співробітник
кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного
транспорту: «Бетони та вироби для трамвайних колій підвищеної стійкості до динамічних, електричних і температурних впливів» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 64.820.02 в Українському державному
університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – Плугін Д. А., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій
та споруд (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти: Нетеса М. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри будівельного виробництва
та геодезії (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна
МОН України); Сінякін А. Г., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри фізико-хімічної механіки та технології
будівельних матеріалів і виробів (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України).
(401/8)
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Ковальчук Тарас Володимирович, головний інженер
ТОВ «Юейхемікал»: «Високоміцний фібробетон із композиційним дисперсним армуванням» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада К 47.104.06 у
Національному університеті водного господарства та
природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул.
Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-98). Науковий керівник –
Дворкін Л. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства
та природокористування МОН України). Опоненти: Толмачов С. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
імені М. І. Волкова (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Позняк О. Р.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри будівельного
виробництва (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (409/8)
Скрипник Микола Михайлович, головний інженер
ТОВ «Юейхемікал»: «Високоміцний дрібнозернистий
бетон із застосуванням відсівів каменеподрібнення»
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада К
47.104.06 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-30-98). Науковий керівник – Дворкін Л. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів
і матеріалознавства (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України).
Опоненти: Солодкий С. Й., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Кровяков С. О., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри міського будівництва та господарства
(Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН України). (410/8)
Бліхарський Зіновій Зіновійович, молодший науковий співробітник кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Міцність та деформативність
залізобетонних балок з пошкодженням арматури при дії
навантаження» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі
та споруди). Спецрада К 47.104.06 у Національному університеті водного господарства та природокористування
МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
63-30-98). Науковий керівник – Шналь Т. М., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій та
мостів (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Клименко Є. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій
та транспортних споруд (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України); Андрійчук О. В.,
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кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри будівництва
та цивільної інженерії (Луцький національний технічний
університет МОН України). (412/8)
Магєра Юрій Михайлович, провідний інженер лабораторії теплофізичних процесів у котлоагрегатах відділу
теплофізичних проблем систем теплопостачання Інституту технічної теплофізики НАН України: «Підвищення
ефективності термічної інсінерації твердих побутових відходів» (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 – Сігал О. І., кандидат тех. наук, завідувач лабораторії теплофізичних процесів у котлоагрегатах відділу
теплофізичних проблем систем теплопостачання (Інститут технічної теплофізики НАН України). Опоненти: Вольчин І. А., доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи (Інститут вугільних
енерготехнологій НАН України); Сміхула А. В., кандидат
тех. наук, заступник директора з наукових питань (Інститут
газу НАН України). (446/8)
Подейко Павло Петрович, молодший науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту електродинаміки НАН України:
«Системи автоматичного керування електротермічними
установками на основі нейро-нечіткої логіки в умовах
неповної визначеності технологічних характеристик»
(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) 366-2645). Науковий керівник – Стяжкін В. П., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (Інститут електродинаміки НАН України).
Опоненти: Лисенко В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматики та робототехніки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Красношапка Н. Д., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних
систем та електропривода (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (459/8)
Смєнова Людмила Віталіївна, фахівець Лиманської
філії Українського державного університету залізничного
транспорту: «Моніторинг електричних параметрів тягових
асинхронних двигунів і акумуляторних батарей двовісних
електровозів» (05.22.09 – електротранспорт). Спецрада
Д 64.089.02 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)
707-33-16). Науковий керівник – Хворост М. В., доктор тех.
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наук, професор, директор Центру заочно-дистанційного
навчання, професор кафедри електричного транспорту
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України). Опоненти:
Носков В. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
обчислювальної техніки та програмування (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Муха А. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки (Дніпровський національний університет залізничного
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України). (532/8)
Соколов Володимир Юрійович, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка: «Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних» (05.13.06 –
інформаційні технології). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті
телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України (03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13; тел.
(044) 245-87-97). Науковий керівник – Бурячок В. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Юдін О. К., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту
інформації (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Рудницький В. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки та
комп’ютерної інженерії (Черкаський державний технологічний університет). (538/8)
Кологойда Антоніна Вікторівна, старший викладач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського національного технологічного
університету: «Підвищення ефективності шліфування
голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). Спецрада К 79.051.02
у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка,
95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Кальченко В. В., доктор тех. наук, професор, проректор з науковопедагогічної роботи (Чернігівський національний технологічний університет). Опоненти: Калафатова Л. П., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри прикладної механіки (Донецький національний технічний університет,
м. Покровськ); Юрченко Ю. Д., кандидат тех. наук, доцент
кафедри проектування харчових виробництв та верстатів
нового покоління (Черкаський державний технологічний
університет). (539/8)
Кужельний Ярослав Володимирович, викладач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського національного технологічного
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університету: «Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала
периферією орієнтованого круга» (05.03.01 – процеси
механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада К
79.051.02 у Чернігівському національному технологічному
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Кальченко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування
(Чернігівський національний технологічний університет).
Опоненти: Гурей І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування (Національний
університет «Львівська політехніка»); Волошин В. Н., кандидат тех. наук, доцент, заступник директора з навчальної
роботи (Технічний коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя). (540/8)
Шугайло Олексій Петрович, начальник відділу довготермінової експлуатації ДП «Державний НТЦ з ядерної та
радіаційної безпеки»: «Напружено-деформований стан
трубчатих елементів парогенераторів при аварійних ситуаціях» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).
Спецрада Д 26.166.01 в Інституті механіки імені С. П. Тимо
шенка НАН України (03057, м. Київ, вул. Нестерова, 3; тел.
456-24-64). Науковий керівник – Луговий П. З., доктор
тех. наук, професор, завідувач відділу будівельної механіки тонкостінних конструкцій (Інститут механіки імені
С. П. Тимошенка НАН України). Опоненти: Гайдайчук В. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки (Київський національний університет будівництва і архітектури); Чирков О. Ю., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу № 9 (Інститут проблем міцності імені
Г. С. Писаренка НАН України). (544/8)
Ніколаєв Сергій Сергійович, провідний інженер кафедри математичних методів системного аналізу Інституту
прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інформаційна технологія
безконтактного дистанційного визначення варіабельності
серцевого ритму людини з відеопотоку» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.002.29 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 – Тимошенко Ю. О., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри математичних методів системного аналізу (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем (Одеський
національний політехнічний університет); Романюк О. Н.,
доктор тех. наук, професор, перший проректор з науково60

педагогічної роботи по організації навчального процесу та
його науково-методичного забезпечення (Вінницький національний технічний університет). (551/8)
Конотоп Дмитро Ігорович, інженер-конструктор І категорії ДП «Антонов»: «Інформаційна технологія створення
та супроводження узагальненої моделі складних технічних
об’єктів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
26.002.29 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 – Зінченко В. П.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації
експериментальних досліджень (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Павленко П. М., доктор тех. наук, професор, заступник директора з науковометодичної роботи ННІ інформаційно-діагностичних систем (Національний авіаційний університет); Величко В. Ю.,
кандидат тех. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). (552/8)
Сергеєв Данило Сергійович, асистент кафедри технічної кібернетики факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інформаційна технологія обробки природномовних
текстів на основі інтеграційного підходу» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.002.29 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 – Кисленко Ю. І., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри технічної кібернетики
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бармак О. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
(Хмельницький національний університет); Ланде Д. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання (Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України). (553/8)
Кулініч Марія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України: «Теплофізичні процеси при паянні сплаву
АМг6 з використанням реакційних багатошарових фольг»
(05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології).
Спецрада Д 26.182.01 в Інституті електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира
Малевича, 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий керівник –
Устінов А. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України»). Опоненти: Квасницький В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Прибитько І. О., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій (Чернігівський
національний технологічний університет МОН України).
(555/8)
Тертишний Владислав Олексійович, асистент кафедри
автоматизації та інформаційних систем Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського: «Моделі, метод та інформаційна технологія багатоаспектного фактографічного пошуку» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 45.052.04 у Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (053) 663-01-57). Науковий керівник – Шевченко І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації та інформаційних систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН
України). Опоненти: Шаронова Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних
систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Чала Л. Е., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри штучного інтелекту
(Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України). (557/8)
Пукас Віталій Леонідович, асистент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського
державного аграрно-технічного університету: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного
процесу збирання цукрових буряків» (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) 22-42-904). Науковий керівник –
Дуганець В. І., кандидат тех. наук, професор, професор
кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
(Подільський державний аграрно-технічний університет).
Опоненти: Шейченко В. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технологій та
засобів механізації аграрного виробництва (Полтавська
державна аграрна академія); Кудринецький Р. Б., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного
сервісу в АПВ (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»). (579/8)
Висоцька Олена Олександрівна, асистент кафедри
комп’ютеризованих систем захисту інформації НаціоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

нального авіаційного університету: «Методи біометричної
автентифікації користувачів інформаційних систем за їх
клавіатурним та рукописним почерком» (05.13.21 – системи захисту інформації). Спецрада Д 26.062.17 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058,
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 40670-22). Науковий керівник – Давиденко А. М., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут проблем моделювання в
енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України). Опоненти:
Терейковський І. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих
комп’ютерних систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Фесенко А. О., кандидат тех. наук, асистент
кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (580/8)
Острогляд Олена Олександрівна, логіст з транспорту
ТОВ «Мета-Транс»: «Підвищення ефективності роботи
транспортно-складської системи виробничого рівня металургійного підприємства на основі логістичних принципів» (05.22.12 – промисловий транспорт). Спецрада Д
08.820.01 у Дніпровському національному університеті
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел.
(056) 373-15-63). Науковий керівник – Турпак С. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій (Національний університет «Запорізька політехніка»). Опоненти: Козаченко Д. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри управління експлуатаційною
роботою (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна);
Маслак Г. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій підприємств (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). (581/8)
Місько Віталій Миколайович, молодший науковий
співробітник відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці
імені Г. Є. Пухова НАН України: «Обчислювальні методи
на основі квадратичного решета при криптоаналізі RSA
алгоритму апаратно-програмними засобами» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 26.185.01 в Інституті проблем моделювання в
енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий
керівник – Винничук С. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і систем (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України). Опоненти:
Каліновський Я. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу спеціалізованих засобів моделювання (Інститут проблем реє61

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
страції інформації НАН України); Зінченко Я. В., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної спеціальної лабораторії № 1 НДЦ (Інститут
спеціального зв’язку та захисту інформації Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (583/8)
Герцик Сергій Миколайович, молодший науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання Інституту електродинаміки НАН України: «Комп’ютеризована система діагностики вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням
режимів його роботи» (05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти). Спецрада Д 26.187.02 в Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
56; тел. (044) 366-26-45). Науковий керівник – Мислович М. В., доктор тех. наук, професор, начальник відділу
теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання (Інститут електродинаміки НАН України).
Опоненти: Щербак Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук (ПВНЗ «Київський
міжнародний університет»); Запорожець А. О., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів (Інститут технічної теплофізики НАН України). (585/8)
Ніколаєнко Анастасія Юрїївна, науковий співробітник
Міжнародного ННЦ інформаційних технологій і систем
НАН та МОН України: «Інформаційна технологія прогнозування термофізіологічного стану людини під час фізичної активності в різних середовищах» (05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика). Спецрада Д
26.171.03 у Міжнародному ННЦ інформаційних технологій
та систем НАН та МОН України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий керівник –
Єрмакова І. Й., доктор біол. наук, професор, провідний
науковий співробітник Міжнародного ННЦ інформаційних
технологій та систем НАН і МОН України. Опоненти: Висоцька О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» МОН України); Зубчук В. І., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).
(588/8)
Дроздова Тетяна Василівна, старший викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Метод оцінювання якості ієрархічних систем з використанням апарату нечітких множин»
(05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне
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забезпечення). Спецрада Д 64.827.01 у ННЦ «Інститут метрології» Мінекономрозвитку України (61002, м. Харків,
вул. Мироносицька, 42; тел. (057) 700-34-09). Науковий
керівник – Кондрашов С. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Тріщ Р. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони
праці, стандартизації та сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія); Волков С. Л., кандидат тех. наук,
доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій (Одеська державна академія технічного регулювання та якості). (589/8)
Степанов Дмитро Миколайович, старший викладач
кафедри технології машинобудування Національного університету «Запорізька політехніка»: «Технологічні особливості забезпечення якості та продуктивності обробки
складнопрофільних і тонкостінних деталей полімерноабразивними інструментами» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 64.050.12 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова,
2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Гончар Н. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології
машинобудування (Національний університет «Запорізька політехніка»). Опоненти: Хавін Г. Л., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Скоркін А. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри машинобудування та транспорту (Українська інженерно-педагогічна
академія). (592/8)
Жуков Олексій Миколайович, головний інженер ПАТ
«Сумське НВО»: «Підвищення ефективності виготовлення
елементів торцевих імпульсних ущільнень турбомашин нанесенням функціональних покриттів» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 64.050.12 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова,
2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Тарельник В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу (Сумський національний аграрний
університет). Опоненти: Степанов М. С., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Мироненко Є. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету
економіки і менеджменту (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). (593/8)
Ідан Алаа Фаділ Ідан, здобувач кафедри ливарного
виробництва Національного технічного університету «ХарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ківський політехнічний інститут»: «Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей деталей машин із
застосуванням комбінованих методів локального зміцнення поверхонь» (05.02.08 – технологія машинобудування).
Спецрада Д 64.050.12 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56).
Науковий керівник – Акімов О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри ливарного виробництва (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Тарельник В. Б., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу
(Сумський національний аграрний університет); Резніченко М. К., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інтегрованих технологій машинобудування та зварювання
(Українська інженерно-педагогічна академія). (594/8)

Колобов Костянтин Сергійович, завідувач сектору лабораторії дослідження використання палив та екології ДП
«Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»: «Удосконалення способу експрес-діагностування технічного стану транспортних дизелів» (05.22.20 –
експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д
26.059.03 у Національному транспортному університеті
МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-47-16). Науковий керівник – Жерновий А. С., кандидат тех. наук, доцент. Опоненти: Поляков А. П., доктор тех. наук, професор кафедри автомобілів
та транспортного менеджменту (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Бешун О. А., кандидат тех. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів та
біоенергосистем (Національний університет біоресурсів і
природокористування України МОН України). (613/8)

Литвиненко Дмитро Юрійович, провідний інженер
кафедри конструкції та механіки судна Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Удосконалення експериментально-теоретичного
методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних
конструкцій» (05.08.03 – конструювання та будування суден). 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 керівник – Коростильов Л. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри конструкції та механіки судна (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: Конопльов А. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Машинознавство» (Одеський національний морський університет); Давидов І. П., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії та устрою судна (Національний університет
«Одеська морська академія»). (611/8)

Митко Микола Васильович, викладач циклової комісії
спецдисциплін «Галузеве машинобудування» Вінницького транспортного коледжу: «Підвищення ефективності
роботи автотранспортних підприємств удосконаленням
структури виробничих підрозділів» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 26.059.03
у Національному транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел.
(044) 280-56-21). Науковий керівник – Савін Ю. Х., кандидат тех. наук, доцент кафедри технічної експлуатації
автомобілів та автосервісу (Національний транспортний
університет МОН України). Опоненти: Біліченко В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів
та транспортного менеджменту (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Мастепан С. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри технічної експлуатації і
автосервісу автомобілів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України). (614/8)

Сафонюк Іван Юрійович, асистент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин
Українського державного університету залізничного транспорту: «Підвищення ресурсу гідравлічних агрегатів колійних машин шляхом удосконалення електричної очистки
олив від води» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 64.820.04 в Українському
державному університеті залізничного транспорту МОН
України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057)
730-10-72). Науковий керівник – Скорик О. О., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри колії та колійного господарства (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти: Полянський О. С., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет); Приймак Л. Б., кандидат тех. наук, доцент кафедри технологій аеропортів
(Національний авіаційний університет). (612/8)

Савостін-Косяк Данило Олександрович, асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету: «Оцінка
технічного стану міських автобусів за показником витрати палива» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 26.059.03 у Національному
транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-5621). Науковий керівник – Сахно В. П., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри автомобілів (Національний транспортний університет МОН України). Опоненти:
Кравченко О. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри автомобілів і транспортних технологій (Державний університет «Житомирська політехніка» МОН
України); Мурований І. С., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій
(Луцький національний технічний університет МОН України). (615/8)
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Шелехань Ганна Ігорівна, асистент кафедри залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту: «Удосконалення технології
взаємодії опорної сортувальної та припортових вантажних
станцій з морськими портами» (05.22.01 – транспортні
системи). Спецрада Д 64.820.04 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України
(61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-1042). Науковий керівник – Огар О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри залізничних станцій та вузлів
(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); Вернигора Р. В., кандидат тех.
наук, доцент, декан факультету управління процесами перевезень (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна).
(617/8)
Бреус Наталія Миколаївна, асистент кафедри інформатики Національного університету харчових технологій:
«Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива» (05.13.06 – інформаційні технології). 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 – Грибков С. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем, в. о. завідувача кафедри інформатики (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Прокопенко Т. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
інформаційних технологій проектування (Черкаський державний технологічний університет); Лукова-Чуйко Н. В.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та
захисту інформації (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (619/8)
Кір’язов Іван Миколайович, генеральний директор ТОВ
«С-інжиніринг»: «Автоматичне керування процесами перевантаження зерна на елеваторах: моделювання ПТЛ як
об’єкта керування, формування керованої змінної, напівнатурне тестування САК» (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 – Хобін В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів
і робототехнічних систем (Одеська національна академія
харчових технологій МОН України). Опоненти: Гончаренко Б. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління (Національний університет харчових технологій МОН
України); Решетюк В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем іме64

ні академіка І. І. Мартиненка (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України).
(620/8)
Шестопалов Станіслав Володимирович, директор з
маркетингу ТОВ «С-інжиніринг»: «Автоматичне керування
процесами перевантаження зерна на елеваторах: оптимізація завантаження ПТЛ при обмеженнях типу «аварійна
ситуація» (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 –
Хобін В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
автоматизації технологічних процесів і робототехнічних
систем (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). Опоненти: Гончаренко Б. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та
комп’ютерних технологій систем управління (Національний університет харчових технологій МОН України); Жученко О. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
автоматизації хімічних виробництв (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (621/8)
Платоненко Артем Вадимович, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка: «Технологія
забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.255.01
в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (03186, м. Київ, Чоколівський
бульв., 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий керівник – Бурячок В. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київський
університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Бараннік В. В., доктор тех. наук, професор, начальник кафедри
бойового застосування та експлуатації АСУ (Харківський
національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); Зибін С. Ю., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту (Державний університет телекомунікацій). (622/8)
Полубояров Олексій Олександрович, інженер І категорії
відділу нелінійно-оптичних кристалів Інституту монокристалів НАН України: «Вплив точкових дефектів структури і
неоднорідностей складу на електричні та фотоелектричні
властивості кристалів CdZnTe» (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 – Чугай О. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри фізики (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). Опоненти: Прохоренко Є. М.,
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доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики взаємодії
випромінювання з речовиною (Інститут електрофізики і
радіаційних технологій НАН України); Дейнеко Н. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник наукового
відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки (Національний університет цивільного
захисту України ДСНС України). (629/8)
Гончерюк Олеся Михайлівна, головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
Чернівецької міськради: «Методичні основи застосування
даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам’яток архітектури» (05.24.01 –
геодезія, фотограмметрія та картографія). Спецрада Д
26.056.09 у Київському національному університет будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 249-72-51). Науковий
керівник – Шульц Р. В., доктор тех. наук, доцент, декан
факультету геоінформаційних систем і управління територіями (Київський національний університет будівництва
і архітектури). Опоненти: Шостак А. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування
та кадастру (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Малік Т. М., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри геодезії, землеустрою і екології
(ПВНЗ «Університет новітніх технологій»). (658/8)
Бут Максим Олександрович, асистент кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України:
«Ефективні сталеві конструкції консольних коліс огляду
діаметром до 30 м» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03037), м. Київ, Повітрофлотський просп., 31;
тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник – Білик С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти:
Першаков В. М., доктор тех. наук, професор, академік Академії будівництва України та Інженерної академії України,
професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (ННІ аеропортів Національного авіаційного університету МОН України); Гензерський Ю. В., кандидат тех. наук,
заступник директора ТОВ «ЛІРА САПР». (661/8)
Пилипчук Оксана Дмитрівна, доцент кафедри рисунка і живопису Київського національного університету
будівництва і архітектури: «Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного
середовища» (05.01.03 – технічна естетика). Спецрада Д
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ництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий
керівник – Козак Н. Ф., кандидат тех. наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Кузнецова І. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри графіки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Заварзін О. О.,
кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри дизайну середовища (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв МОН України). (663/8)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Захарчук Петро Броніславович, аспірант кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Подільського державного аграрно-технічного університету: «Порівняльна оцінка продуктивної дії «Е-селену» і
«Девівіту» при відгодівлі бичків симентальської породи»
(06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів). Спецрада К
35.826.02 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032)
275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Приліпко Т. М.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології
виробництва і переробки продукції тваринництва (Подільський державний аграрно-технічний університет). Опоненти: Гуцол А. В., доктор с.-г. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу польових кормових культур,
сіножатей та пасовищ (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України); Бомко В. С., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин (Білоцерківський національний аграрний університет). (107/8)
Темрієнко Ольга Олександрівна, молодший науковий
співробітник лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України: «Формування продуктивності
сортів сої залежно від інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного» (06.01.09 –
рослинництво). Спецрада К 05.854.01 в Інституті кормів
та сільського господарства Поділля НАН України (21100,
м. Вінниця, просп. Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник – Петриченко В. Ф., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, радник при дирекції з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН України). Опоненти: Каленська С. М., доктор
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри рослинництва (Національний університет
біоресурсів і природокористування України); Бахмат О. М.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, карантину і захисту рослин (Подільський державний аграрнотехнічний університет). (301/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Петраш Вікторія Станіславівна, науковий співробітник
відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному
тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН
України: «Обґрунтування методів оцінки та добору сріб
лясто-чорних лисиць за параметрами відтворювальної
здатності» (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 – Корх І. В., кандидат с.-г.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень
у дрібному тваринництві та конярстві (Інститут тваринництва НААН України). Опоненти: Шевчук Т. В., доктор с.-г.
наук, доцент кафедри фізіології сільськогосподарських
тварин, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських
тварин та водних біоресурсів (Вінницький національний
аграрний університет МОН України); Гончар О. Ф., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи (Черкаська дослідна станція
біоресурсів НААН України). (332/8)
Хоценко Алла Володимирівна, молодший науковий
співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України:
«Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів
зарубіжної селекції за дії високих температур повітря»
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада К 44.351.01 в Інституті свинарства і
агропромислового виробництва НААН України (36013,
м. Полтава, вул. Шведська могила, 1; тел. (0532) 64-1652). Науковий керівник – Волощук В. М., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, директор
(Інститут свинарства і агропромислового виробництва
НААН України). Опоненти: Луценко М. М., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерківський національний аграрний університет); Прудніков В. Г., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та
технічного сервісу (Харківська державна зооветеринарна
академія). (394/8)
Мітіогло Лариса Василівна, директор ДП «ДГ «Нива»
Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
НААН України: «Дослідження поліморфізму генів репродукції на модельному об’єкті Bos Taurus L.» (06.02.01 –
розведення та селекція тварин). Спецрада К 44.351.01 в
Інституті свинарства і агропромислового виробництва
НААН України (36013, м. Полтава, вул. Шведська могила,
1; тел. (0532) 64-16-52). Науковий керівник – Федота О. М.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Почерняєв К. Ф., доктор
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач від66

ділу фізіології та здоров’я тварин (Інститут свинарства і
агропромислового виробництва НААН України); Костенко О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії
апарату Президії НААН України. (395/8)
Макарова Тетяна Костянтинівна, асистент кафедри
експлуатації гідромеліоративних систем і технології будівництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: «Агромеліоративна ефективність
використання фосфогіпсу на зрошуваних землях Північного Степу України» (06.01.02 – сільськогосподарські
меліорації). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» МОН України (73006,
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий
керівник – Онопрієнко Д. М., кандидат с.-г. наук, доцент,
професор кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і технології будівництва (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Морозов О. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри
наук про Землю (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); Біляєва І. М., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності (Інститут зрошуваного землеробства НААН
України). (404/8)
Ярош Андрій Васильович, науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України: «Генетичне різноманіття Triticum aestivum L. за твердістю зерна та
створення вихідного матеріалу для селекції м’якозерної
пшениці м’якої озимої» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр’єва НААН України (61060, м. Харків, просп. Московський, 142; тел. (057) 392-13-43, 392-23-78). Науковий
керівник – Рябчун В. К., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин України (Інститут
рослинництва імені В. Я. Юр’єва 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); Сергієнко О. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур (Інститут овочівництва і баштанництва НААН України). (463/8)
Татарчук Руслана Ярославівна, викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»: «Кам’янисті сади м. Києва (видовий склад, композиційні основи формування, перспективи
використання)» (06.03.01 – лісові культури та фітомеліоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
рація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Кузнецов С. І., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри дизайну середовища
(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Гайда Ю. І., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування (Тернопільський національний економічний
університет); Левусь Т. М., кандидат с.-г. наук, старший
викладач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (ДВНЗ «Національний
лісотехнічний університет України»). (472/8)
Борсук Олександр Анатолійович, науковий співробітник відділу екології флори та фауни Чорнобильського
радіаційно-екологічного біосферного заповідника: «Комплексна оцінка пожежної небезпеки лісів зони відчуження» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво). Спецрада Д
26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Зібцев С. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри лісівництва (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Кузик А. Д., доктор с.-г. наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності); Усеня В. В., доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент Національної академії наук
Білорусі, заступник директора з наукової роботи (ДНУ «Інститут лісу НАН Білорусі»). (473/8)
Потапова Валентина Петрівна, тимчасово не працює:
«Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових
від бур’янів без індукування хімічних стресів рослин культури» (06.01.13 – гербологія). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
(03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник – Іващенко О. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу захисту рослин від хвороб, шкідників,
бур’янів на сільськогосподарських та біоенергетичних культурах (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН України). Опоненти: Зуза В. С., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства імені О. М. Можейка (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); Задорожний В. С., кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН України). (654/8)
Найденко Василь Васильович, молодший науковий
співробітник лабораторії гербології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України: «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

робка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу
України» (06.01.13 – гербологія). Спецрада Д 26.360.01 в
Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел. (044) 27550-00). Науковий керівник – Макух Я. П., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
гербології (Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України). Опоненти: Іващенко О. О., доктор
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гербології (Інститут захисту рослин НААН України).
Опоненти: Чернелівська О. О., кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
лабораторії технологій вирощування зернових та технічних культур (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН України). (655/8)
Олійник Ольга Олександрівна, старший лаборант кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Оптимізація біотехнологічного процесу мікроклонального розмноження троянди ефіроолійної (Rosa damascena
Mill.)» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.004.15 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Мельничук М. Д., доктор біол. наук, професор, академік
НААН України. Опоненти: Дробик Н. М., доктор біол. наук,
професор, декан хіміко-біологічного факультету (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Іванніков Р. В., доктор біол. наук,
провідний науковий співробітник відділу тропічних та
субтропічних рослин (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка НАН України). (656/8)
Степаненко Людмила Петрівна, викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Боярський коледж екології
і природних ресурсів»: «Фітомаса та депонований вуглець
у лісах Київської області» (06.03.02 – лісовпорядкування
та лісова таксація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Лакида П. І., доктор
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України,
директор ННІ лісового і садово-паркового господарства
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Пастернак В. П., доктор с.-г.
наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів (Український ордена
«Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького); Блищик І. В., кандидат
с.-г. наук, викладач лісівничих дисциплін (Березнівський
лісотехнічний коледж Національного університету водного
господарства та природокористування). (657/8)
67
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Коротка Ірина Олександрівна, тимчасово не працює:
«Удосконалена технологія вирощування васильків справжніх (Ocimum basicum L.) в умовах захищеного ґрунту»
(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 – Прісс О. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри харчових
технологій та готельно-ресторанної справи (Таврійський
державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного). Опоненти: Яровий Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання (Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва МОН України); Цизь О. М., кандидат с.-г.
наук, доцент, доцент кафедри овочівництва і закритого
ґрунту (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (659/8)
Євтушенко Тихін Вячеславович, директор ТОВ «Українська овочева компанія»: «Відновлення родючості чорноземів типових Лісостепу України за застосування ґрунтозахисних технологій» (06.01.03 – агроґрунтознавство
і агрофізика). Спецрада Д 26.004.04 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Тонха О. Л.,
доктор с.-г. наук, доцент, декан агробіологічного факультету (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Дегтярьов В. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства
(Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва); Ткаченко М. А., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). (660/8)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Бурдак Аліна Анатоліївна, начальник Київського обл
держекспертцентру Українського інституту експертизи
сортів рослин: «Науково-організаційна діяльність Київської контрольної насіннєвої станції Південно-Російського товариства заохочення землеробства і сільської
промисловості (1897 – 1919)» (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 – Дмитрієва Х. М., кандидат с.-г.
наук, старший науковий співробітник сектору наукової
бібліографії та біографістики (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). Опоненти:
Орехівський В. Д., доктор істор. наук, директор (Одеська
державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
України); Ожерельєва В. М., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору науково68

технічного забезпечення з бібліотечних досліджень (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України).
(77/8)
Ониськів Марта Іванівна, тимчасово не працює: «Королівські універсали як джерело для дослідження історії Руського воєводства останньої третини XVII ст.»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-63). Науковий
керівник – Вінниченко О. О., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри давньої історії України та архівознавства
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України). Опоненти: Смуток І. І., доктор істор. наук,
доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України);
Скочиляс І. Б., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Львівське
відділення Інституту української археографії та джерело
знавства імені М. С. Грушевського НАН України). (91/8)
Дармороз Тетяна Анатоліївна, науковий співробітник
відділу впровадження наукових розробок та технічного
забезпечення бібліотечних процесів Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН України: «Науково-популяризаторська діяльність Всеукраїнського агрономічного товариства (1920 – 1926 рр.)» (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) 25821-45). Науковий керівник – Зотова А. С., кандидат істор.
наук, провідний науковий співробітник сектору наукової
бібліографії та біографістики (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). Опоненти:
Куйбіда В. В., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри біології і методики навчання (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України); Деркач О. П., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів
та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів
і природокористування України МОН України). (103/8)
Паславська Наталія Орестівна, науковий співробітник
Львівського відділення Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України: «Кравецький цех у Львові в XVI – XVIII ст.: організаційні форми та соціальні відносини» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-36).
Науковий керівник – Капраль М. М., доктор істор. наук,
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професор, керівник Львівського відділення (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). Опоненти: Кулаковський П. М.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри країнознавства (Національний університет «Острозька академія»); Петришак Б. І., кандидат істор. наук, завідувач
сектору зберігання документів давнього періоду відділу
давніх актів (Центральний державний історичний архів
України, м. Львів). (174/8)

(Інститут історії України НАН України). Опоненти: Жалоба І. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин і міжнародного права (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Папенко Н. С., кандидат істор. наук, доцент кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (322/8)

Коваль Ольга Сергіївна, викладач КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської облради: «Православне храмове будівництво на Півдні України
(1734 – 1881 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада
Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
66; тел. (061) 228-75-00). Науковий керівник – Константінова В. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії та філософії (Бердянський державний педагогічний університет). Опоненти: Діанова Н. М., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Савчук Т. Г., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри
історії України (Запорізький національний університет).
(210/8)

Кукуленко Яна Іванівна, аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Вища педагогічна освіта в Українській PCP на
завершальному етапі радянської доби (1985 – 1991 рр.):
історичний аспект» (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 – Мельничук О. А., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського МОН України). Опоненти: Комарніцький О. Б., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри
історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Падалка С. С., доктор істор.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
новітньої історії і політики (Інститут історії України НАН
України). (323/8)

Савчук Богдан Романович, тимчасово не працює: «Громадська діяльність Степана Федака (1861 – 1937 рр.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Т. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Райківський І. Я., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри історії України і методики викладання
історії (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Зуляк І. С., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України,
археології та спеціальних галузей історичних наук (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Павлишин О. Й., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України
імені Михайла Грушевського (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (227/8)

Журавльов Ярослав Олексійович, науковий співробітник ГО «Наукове товариство «Атенеум»: «Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК
КП України (друга половина 1960-х – перша половина
1980-х 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 – Даниленко В. М., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини XX ст. (Інститут історії
України НАН України). Опоненти: Коляструк О. А., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Кузьменко Ю. В.,
кандидат істор. наук, доцент кафедри всесвітньої історії та
міжнародних відносин (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (324/8)

Сафар’янс Євгеній Валерійович, молодший науковий
співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»: «Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин
(1992 – 2018)» (07.00.02 – всесвітня історія). 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 – Мартинов А. Ю., доктор істор. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України

Заболотнюк Володимир Іванович, начальник НДВ (моделювання бойових дій) Наукового центру Сухопутних
військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: «Українська військова еміграція
в Німеччині 1918 – 1945 рр.» (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 керівник – Кривизюк Л. П.,
кандидат істор. наук, доцент, провідний науковий співро-
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бітник НДВ (механізованих і танкових військ) Наукового
центру Сухопутних військ (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Опоненти: Срібняк І. В., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії (Київський університет імені
Бориса Грінченка); Сіромський Р. Б., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (Львівський національний університет імені Івана Франка). (330/8)
Орловський Любим Олександрович, тимчасово не працює: «Єврейське населення в соціально-економічному,
суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному
житті Поділля (1861 – 1914 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка МОН України,
історичний факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий керівник – Баженов Л. В., доктор істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Кононенко В. В., доктор істор. наук, доцент кафедри правових наук
та філософії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Єсюнін С. М., кандидат істор. наук, провідний науковий співробітник (КЗК
«Хмельницький обласний краєзнавчий музей»). (334/8)
Євсюкова Онисія Геннадіївна, асистент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки: «Кустарно-реміснича промисловість міста
Харкова в роки непу (1921 – 1928 рр.)» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-25). Науковий керівник – Олянич В. В., доктор істор. наук, доцент,
професор кафедри соціально-економічних дисциплін (КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»). Опоненти: Калініченко В. В., доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства (Харківська державна академія культури); Альков В. А., кандидат
істор. наук, старший викладач кафедри суспільних наук
(Харківський національний медичний університет). (363/8)
Галущак Михайло Михайлович, молодший науковий
співробітник Центру українських військових традицій і
патріотичного виховання НДІ українознавства МОН України: «Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад
1918 р. – липень 1919 р.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4;
тел. (032) 270-70-22). Науковий керівник – Галайко Б. М.,
кандидат істор. наук, методист (Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» Міністерства культури Украї70

ни). Опоненти: Литвин М. Р., доктор істор. наук, професор,
завідувач відділу «Центр українсько-польських відносин»
(Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України); Павлишин О. Й., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла
Грушевського (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). (374/8)
Ігнатуша Григорій Олександрович, молодший науковий співробітник Запорізького національного університету: «Олександр Воронин (1926 – 2013 рр.): громадська і
релігійна діяльність» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66;
тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Каганов Ю. О.,
кандидат істор. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Запорізький національний університет).
Опоненти: Андрєєв В. М., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри історії України (Київський університет імені Бориса Грінченка); Тригуб О. П., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили). (382/8)
Каштанов Кирило Альбертович, тимчасово не працює: «Протистояння США та СРСР на Близькому Сході
(1953 – 1964 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада
Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України, (58000, м. Чернівці,
вул. Кафедральна, 2; тел. (0372) 52-49-00, 52-01-36). Науковий керівник – Страшнюк С. Ю., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).
Опоненти: Фісанов В. П., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної інформації (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Бузань В. Ю., кандидат істор. наук, старший викладач кафедри історії факультету соціології і права (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (421/8)
Зварич Роман Васильович, викладач юридичних дисциплін Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету: «Суд і судочинство в національній політиці Другої
Речі Посполитої (на прикладі Станиславівського воєводства)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 76.051.06
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). 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
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Нового та новітнього часу (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича); Парнета О. Й., кандидат істор. наук, викладач коледжу економіки, права та
інформаційних технологій (Тернопільський національний
економічний університет). (422/8)
Король Василь Васильович, старший науковий співробітник відділу фондів КЗ «Закарпатський музей народної
архітектури і побуту» Закарпатської облради: «Народна
демонологія гуцулів Закарпаття» (07.00.05 – етнологія).
Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4;
тел. (032) 270-70-22). Науковий керівник – Ліхтей І. М.,
кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри Антич
ності, Середньовіччя та історії України домодерної доби
(Ужгородський національний університет МОН України).
Опоненти: Мовна У. В., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
історичної етнології (Інститут народознавства НАН України); Войтович Н. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент
кафедри історії України, економічної теорії та туризму
(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України).
(477/8)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Коноваленко Дмитро Валерійович, науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання
та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансовоекономічних досліджень Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління»:
«Дефіцит сектору загального державного управління та
його прогнозування в системі управління державними фінансами» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управління» МОН
України (01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел.
(044) 277-51-15). Науковий керівник – Богдан І. В., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних
досліджень (ДННУ «Академія фінансового управління»).
Опоненти: Паєнтко Т. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Башко В. Й., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, керівник експертної групи аналізу політики директорату стратегічного планування та європейської
інтеграції (Міністерство культури України). (16/8)
Мельник Наталія Богданівна, асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені
Івана Франка МОН України: «Економіко-математичне моделювання розподілу роздрібного ринку комп’ютерної
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техніки» (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 26.006.07
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 272-54-20). Науковий
керівник – Дивак М. П., доктор тех. наук, професор, декан
факультету комп’ютерних інформаційних технологій (Тернопільський національний економічний університет МОН
України). Опоненти: Ляшенко О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Григорків М. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича МОН України). (22/8)
Волобоєва Ірина Олександрівна, асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів. На прикладі персоналу банку»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;
тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Петюх В. М.,
кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Безтелесна Л. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України); Кравець І. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
управління персоналом і економіки праці (Хмельницький
національний університет МОН України). (40/8)
Никифорчин Мар’яна Дмитрівна, генеральний директор ТОВ «Ермітаж-івент»: «Управління операційною
ефективністю підприємства» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел.
(044) 456-98-73). Науковий керівник – Осокіна А. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Ігнатьєва І. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
маркетингу та управління бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Зайцева О. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту, маркетингу і туризму (Херсонський національний технічний університет МОН України). (42/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Фомічов Максим Валеріанович, заступник керівника відділу підприємства Фірми «Ерідон», Київська обл.,
с. Софіївська Борщагівка: «Ефективність зрошування в
аграрних підприємствах» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел.
(044) 456-98-73). Науковий керівник – Дем’яненко С. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і менеджменту агробізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Нечипоренко О. М., доктор
екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування (ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААН України); Дідковська Л. І., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу форм і
методів господарювання в агропродовольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). (43/8)
Босенко Олександр Сергійович, молодший науковий
співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» МОН України: «Управління державним та гарантованим державою боргом як
складова євроінтеграційного процесу України» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ
«Академія фінансового управління» МОН України (01014,
м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-5115). Науковий керівник – Лондар С. Л., доктор екон. наук,
професор, директор (ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
МОН України). Опоненти: Рожко О. Д., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Федорович І. М., кандидат
екон. наук, старший викладач кафедри фінансового менеджменту та страхування (Тернопільський національний
економічний університет). (44/8)
Возненко Андрій Анатолійович, начальник відділу
фінансів промисловості департаменту фінансів промисловості Міністерства фінансів України: «Державне регулювання стратегічних секторів національної економіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України (01014, м. Київ, бульв.
Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – Затонацька Т. Г., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор
ННІ фінансів, економіки та менеджменту (Сумський державний університет МОН України); Маргасова В. Г., доктор
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екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (45/8)
Дмитренко Тетяна Леонідівна, старший викладач кафедри фінансів, банківської і страхової справи ННІ менеджменту, економіки і фінансів ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Фінансовий
моніторинг вексельного обігу» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України (01014, м. Київ, бульв.
Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – Любіч О. О., доктор екон. наук, професор, заслужений економіст України, віце-президент (ДННУ «Академія
фінансового управління», в. о. завідувача відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики
ДННУ «Академія фінансового управління»). Опоненти: Зимовець В. В., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фінансів реального сектору
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України);
Терещенко Г. М., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник, учений секретар (ДНУ «Інститут освітньої
аналітики»). (46/8)
Райнова Лариса Борисівна, старший науковий співробітник відділу податкової системи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління»: «Оподаткування доходів фізичних осіб в контексті
соціальної справедливості та ефективності» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ
«Академія фінансового управління» МОН України (01014,
м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15).
Науковий керівник – Соколовська А. М., доктор екон. наук,
професор, в. о. завідувача відділу податкової системи
(ДННУ «Академія фінансового управління»). Опоненти:
Швабій К. І., доктор екон. наук, професор, директор ННІ
економіки, оподаткування та митної справи (Національний університет державної фіскальної служби України);
Сибірянська Ю. В., кандидат екон. наук, доцент, радник
Програми «U-LEAD з Європою» (Deutsche Gesellschaft f r
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). (48/8)
Анопрієнко Тетяна Володимирівна, старший викладач
кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Моделі державного регулювання проведення грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 64.803.01 у Харківському національному аграрному
університеті імені В. В. Докучаєва МОН України (62483,
Харківська обл., п/в Докучаєвське-2; тел. (057) 709-0300). Науковий керівник – Кошкалда І. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри управління земельними реСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
сурсами та кадастру (Харківський національний аграрний
університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Сохнич А. Я.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами (Львівський національний
аграрний університет); Юрченко І. В., кандидат екон. наук,
старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). (49/8)
Мощенський Семен Геннадійович, начальник першого
відділу Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів: «Аналіз бухгалтерського балансу підприємств в умовах розвитку інформаційної економіки»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-38). Науковий
керівник – Кузьмінська О. Е., кандидат екон. наук, доцент,
професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Лучко М. Р., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри обліку та контролю в сфері
публічного управління (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Чумак О. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської
та страхової справи (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). (50/8)
Бех Катерина Анатоліївна, тимчасово не працює: «Глокальні виміри розвитку маркетингу ТНК» (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 – Мазуренко В. П., кандидат екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародного бізнесу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Сіденко С. В., доктор екон. наук, професор, академік АН
ВШ України, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин і бізнесу (Національний авіаційний університет);
Бусарєва Т. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).
(163/8)
Дербеньова Яна Валеріївна, асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Розвиток зони вільної торгівлі між Україною
та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

сів» (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 – Старостіна А. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Чужиков В. І., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Кудирко Л. П., кандидат екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародних економічних
відносин (Київський національний торговельно-економічний університет). (164/8)
Качан Олена Іванівна, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування: «Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу» (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 – Сазонець О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин (Національний університет водного
господарства та природокористування 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); Русак Д. М., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і
міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка МОН України). (166/8)
Гемма Марина Дмитрівна, методист Навчального центру ДП «Одеський морський торговельний порт»: «Удосконалення професійного навчання працівників на підприємствах» (на прикладі стивідорних компаній) (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044)
456-98-73). Науковий керівник – Савченко В. А., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Брич В. Я., доктор екон. наук, професор, директор ННІ інноваційних освітніх технологій (Тернопільський національний економічний університет МОН
України); Балашова Н. В., кандидат екон. наук, завідувач
проблемної НДЛ професійної орієнтації та професійного
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
навчання безробітних (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України).
(167/8)
Чакалова Ксенія Олександрівна, програміст (база
даних) ПрАТ «Сантехкомплект», м. Київ: «Організаційно-економічний механізм функціонування та розвитку
внутрішнього ринку праці» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д
26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-41). Науковий керівник – Петрова І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової
економіки (Університет економіки та права «КРОК» МОН
України). Опоненти: Шаульська Л. В., доктор екон. наук,
професор, декан економічного факультету (Донецький
національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Терон І. В., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу проблем формування соціального капіталу (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
НАН України). (168/8)
Мичак Наталія Олександрівна, бухгалтер ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»: «Обліково-аналітичне забезпечення операцій
з необоротними активами, утримуваними для продажу»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий
керівник – Шигун М. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри обліку і оподаткування (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Задорожний З.-М. В.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України); Зінкевич О. В., кандидат екон. наук, доцент
кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).
(169/8)
Килипенко Володимир Володимирович, заступник директора ТОВ «Маркетинг діджитал технолоджис»: «Управління маркетинговою діяльністю підприємсгв-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 25831-80). Науковий керівник – Козак М. І., кандидат екон.
наук, завідувач відділу організації наукових досліджень та
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інноваційного розвитку (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Красноруцький О. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка); Пічик К. В., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).
(171/8)
Воскобійник Соломія Ярославівна, асистент кафедри
менеджменту Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Управління персоналом у сільськогосподарських
підприємствах» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д. 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел.
(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – 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: Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та евроінтеграції (Сумський національний
аграрний університет МОН України); Качмар О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту
(Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський
агротехнічний інститут»). (189/8)
Довба Іванна Василівна, старший викладач кафедри
бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України:
«Регіональний вимір інноваційного розвитку» (08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул.
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник –
Газуда Л. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН України). Опоненти: Ковальська Л. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
(Луцький національний технічний університет МОН України); Волощук Н. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки та менеджменту (Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»« МОН України). (196/8)
Міца Владислав Володимирович, асистент кафедри
економічної теорії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України: «Регіональний вимір організаційСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
но-економічного забезпечення розвитку сектору малого
підприємництва» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-3341). Науковий керівник – Сержанов В. В., доктор екон. наук,
доцент, декан економічного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти:
Шевчук І. Б., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
економічної кібернетики (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Стегней М. І.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки, управління та інженерії (Мукачівський державний університет МОН України). (197/8)
Фера-Клемонца Оксана Юріївиа, старший викладач кафедри управління фінансів та інформаційних технологій
Карпатського університету імені Августина Волошина МОН
України: «Організаційно-економічні засади продовольчого
забезпечення регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-3341). Науковий керівник – Приходько В. П., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Іртищева І. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); Попадинець Н. М., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (198/8)
Макаренко Світлана Степанівна, тимчасово не працює: «Формування стратегії розвитку лісогосподарських
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел.
(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Ходаківська О. В., доктор екон. наук, заступник директора з
науково-проектної роботи, завідувач відділу земельних
відносин та природокористування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). Опоненти: Плаксієнко В. Я.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Полтавська державна аграрна академія
МОН України); Дідович І. І., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Національний лісотехнічний університет України
МОН України). (218/8)
Шолом Аліна Сергіївна, викладач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

університету імені В. Н. Каразіна: «Глобальна інституціоналізація системи міжнародної торгівлі» (08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіиа МОН України України (61022, м. Харків,
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-12-47). Науковий керівник – Беренда С. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародної економіки та світового господарства (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіиа МОН України). Опоненти: Резнікова Н. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Іващенко О. А., кандидат екон. наук, доцент,
завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Національна академія статистики,
обліку і аудиту Держстату України). (221/8)
Сич Дмитро Миколайович, комерційний директор ПП
«ПАТАР»: «Управлінський облік і аналіз фінансових результатів діяльності виробничих підприємств» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 371-62-42). Науковий керівник – Левицька С. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). Опоненти:
Лаговська О. А., доктор екон. наук, професор, декан факультету обліку і фінансів (Державний університет «Житомирська політехніка» МОН України); Кулинич М. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). (272/8)
Савчук Владислав Вадимович, помічник-консультант
народного депутата України Верховної Ради України: «Механізм раціоналізації аграрного природокористування
в зоні ризикового землеробства» (08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.256.01 у ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України»
(01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 486-9127). Науковий керівник – Сундук А. М., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів (ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України»). Опоненти: Мартин А. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Жук П. В., кандидат екон.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу регіональної екологічної політики та
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
природокористування (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (273/8)
Ахромкін Андрій Олександрович, комерційний директор ПрАТ «Рівнеобленерго»: «Розбудова регіональної
енергетичної політики на засадах енергоефективності
та енергозбереження» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 29.051.01 у
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий
керівник – Валінкевнч Н. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва (Державний університет «Житомирська політехніка»). Опоненти:
Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, директор Економіко-гуманітарного інституту (Запорізький національний
технічний університет); Кудріна О. Ю., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макарснка). (275/8)
Заблодська Дар’я Вадимівна, провідний економіст
відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень
НАН України: «Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції» (08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада
Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406,
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59; тел. (06452)
4-03-42). Науковий керівник – Гречана С. І., кандидат
екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень
НАН України). Опоненти: Солоха Д. В., доктор екон. наук,
професор, декан факультету економіки (Донецький держаний університет управління, м. Маріуполь); Татарченко О. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки
та підприємництва (Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля). (276/8)
Родіонов Сергій Олександрович, викладач кафедри
економіки і маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Розвиток
маркетингової діяльності підприємств на засадах впровадження Інтернет-технологій» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 29.051.01 у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Холодний Г. О., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри
економіки і маркетингу (Харківський національний еконо76

мічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Вартанова О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики і маркетингу (Черкаський
державний технологічний університет); Окландер Т. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва (Одеська державна академія будівництва та архітектури). (278/8)
Табачук Андрій Ярославович, асистент кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Інституційні засади екологізації економічних
систем в умовах посилення глобалізації» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д
35.051.22 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник –
Кульчицький Б. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Башнянин Г. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет); Павлова О. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки
та природокористування (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (279/8)
Слуцький Євген Володимирович, помічник начальника
управління з фінансово-економічної роботи – начальник
відділення управління військових сполучень на Одеській залізниці: «Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі підприємств державного сектору»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03
в Одеському національному економічному університеті
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8;
тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Лоханова Н. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Одеський національний економічний університет). Опоненти: Жиглей І. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту (Державний університет «Житомирська політехніка»); Безверхий К. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку та
оподаткування (Національна академія статистики, обліку
та аудиту Держстату України). (280/8)
Мурашко Ірина Сергіївна, викладач кафедри економіки
та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Формування
механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами –
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03
у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
490-95-00). Науковий керівник – Каткова Н. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і економічного аналізу (Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова). Опоненти: Череп А. В., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Запорізький національний університет МОН України);
Квашук Д. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики (Національний авіаційний університет
МОН України). (346/8)
Щукін Дмитро Вікторович, генеральний директор ТОВ
«Компанія з управління активами «Діамант Інвест Менеджмент»: «Стратегічне антикризове управління діяльністю промислових підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Дацій О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, банківської та страхової справи (ННІ
менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Зборовська О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет МОН України);
Могилевська О. Ю., кандидат екон. наук, доцент, завідувач
кафедри економіки, підприємництва, менеджменту (ВНЗ
«Київський міжнародний університет» МОН України).
(347/8)
Чукіна Іванна Валеріївна, викладач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва: «Розвиток аграрних
підприємств та результативність управління виробничо-господарською діяльністю» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий
керівник – Непочатенко О. О., доктор екон. наук, професор, ректор (Уманський національний університет садівництва МОН України). Опоненти: Зіновчук В. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
(Житомирський національний агроекологічний університет МОН України); Мамчур В. А., кандидат екон. наук,
заступник завідувача відділу підприємництва, кооперації
та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної
економіки»). (348/8)
Тесля Алла Ігорівна, викладач кафедри обліку і оподаткування ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»: «Організаційно-економічний механізм стимулювання
розвитку інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці України» (08.00.03 – економіка та управлінСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ня національним господарством). Спецрада Д 35.840.01
у Львівському торговельно-економічному університеті
Центральної спілки споживчих товариств України (79005,
м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-6550). Науковий керівник – Кульчицький Б. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної теорії
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України). Опоненти: Ревак І. О., доктор екон. наук,
доцент, декан факультету управління та економічної безпеки (Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС України); Бабій П. С., кандидат екон. наук, старший
викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (351/8)
Салавеліс Дмитро Євгенійович, менеджер із збуту
відділу продажу Одеської філії ТОВ з іноземними інвестиціями «Дікергофф / Україна /»: «Формування складових конкурентоспроможності потенціалу підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03
в Одеському національному економічному університеті
МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8;
тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Сабадирьова А. Л., кандидат екон. наук, доцент, пенсіонерка. Опоненти: Рєпіна І. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Ажаман І. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри менеджменту і маркетингу (Одеська державна
академія будівництва та архітектури). (354/8)
Млаабдал Саади Махмуд Абаас, фахівець II категорії
ННЦ «Актуальна фінансова аналітика» кафедри фінансів
і підприємництва Сумського державного університету:
«Розвиток нафтодобувного комплексу в системі національного господарства» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 55.051.06 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-0499). Науковий керівник – Чигрин О. Ю., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Губарєва І. О., доктор екон.
наук, завідувач сектору енергетичної безпеки та енергозбереження (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН
України); Хадарцев О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка). (355/8)
Лебедко Сергій Андрійович, заступник начальника
Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України:
«Механізм забезпечення економічної безпеки транспорт77
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них підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К 26.820.05 у Державному університеті інфраструктури
та технологій МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел./факс (044) 463-74-70). Науковий керівник –
Карпенко О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування (Державний університет інфраструктури та
технологій). Опоненти: Савченко М. В., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця); Бойко М. О., кандидат екон. наук, молодший науковий співробітник (Одеський національний
морський університет). (358/8)
Коломієць Світлана Анатоліївна, асистент кафедри
маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Харківського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва: «Формування та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в агропромисловому
виробництві України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 64.803.01 у
Харківському національному аграрному університеті імені
В. В. Докучаєва МОН України (62483, Харківська обл., п/в
Докучаєвське-2; тел. (057) 709-03-00). Науковий керівник – Бухало О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва (Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Перебийніс В. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та права (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»); Хлопоніна-Гнатенко О. І., кандидат
екон. наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності (Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка). (359/8)
Садюк Андрій Валентинович, аспірант кафедри фінансів і кредиту Державного університету інфраструктури
та технологій: «Лібералізація ціноутворення у потенційно
конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К
26.820.05 у Державному університеті інфраструктури та
технологій МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська,
9; тел./факс (044) 463-74-70). Науковий керівник – Богомолова Н. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Державний університет інфраструктури та технологій). Опоненти: Міщенко М. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та
менеджменту (Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна); Белінська М. Г., кандидат екон. наук, начальник
відділу фінансової звітності, дохідних надходжень з па78

сажирських та вантажних перевезень департаменту бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології
(АТ «Укрзалізниця»). (370/8)
Криворучко Ганна Валентинівна, провідний інженер
кафедри фінансів та кредиту Харківського національного
університету будівництва та архітектури МОН України:
«Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст,
2; тел. (044) 200-55-71). Науковий керівник – Сєріков А. В.,
кандидат фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент
Академії економічних наук України, професор кафедри
менеджменту та публічного адміністрування (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України). Опоненти: Єлецьких С. Я., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та підприємництва (Донбаська державна машинобудівна
академія МОН України, м. Краматорськ); Штангрет А. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування (Українська академіїя друкарства МОН України). (393/8)
Гладинець Неля Іванівна, старший викладач кафедри
фінансів, банківської та страхової справи ННІ менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Інноваційні підходи в управлінні діяльністю туристичних підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 49095-00). Науковий керівник – Шморгун Л. Г., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри арт-менеджменту та
івент-технологій (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). Опоненти: Сазонець І. Л., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри державного
управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та
природокористування МОН України); Туболець І. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів (Університет митної справи
та фінансів МОН України). (416/8)
Крилов Ярослав Олегович, менеджер зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АЛЬ ГУРЕЙР РЕСОРСІЗ – УКРАЇНА»:
«Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації»
(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 – Діброва А. Д., докСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тор екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Боднар О. В., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Мельник В. І., доктор екон. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (Вінницький ННІ економіки Тернопільського національного
економічного університету). (438/8)
Белянко Лідія Леонідівна, асистент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету: «Стрес-тестування кредитного ризику банків» (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:
Кузнєцова Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри банківської справи (Одеський національний економічний університет); Тригуб О. В., кандидат екон. наук,
головний фахівець управління зв’язків з громадськістю та
фінансової обізнаності департаменту комунікацій (Національний банк України). (493/8)

інституту (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри державних, місцевих
та корпоративних фінансів (Університет митної справи та
фінансів); Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (496/8)
Уткіна Олександра Володимирівна, молодший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ «Університет банківської
справи»: «Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01
у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05).
Науковий керівник – Самородов Б. В., доктор екон. наук,
професор, директор Харківського навчально-наукового
інституту (ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Коваленко В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри банківської справи (Одеський національний економічний університет); Москаленко Н. В., доктор
екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи
та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України). (500/8)

Кладченко Марія Володимирівна, начальник відділу
організаційно-виховної роботи та інформаційного забезпечення Київського національного торговельно-економічного університету: «Фінансове забезпечення державних
закладів вищої освіти України» (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 – Тарасюк М. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор екон. наук, професор, директор
ННІ фінансів, банківської справи (Університет державної
фіскальної служби України); Дибко Н. М., кандидат екон.
наук, головний спеціаліст відділу співробітництва з МВФ
Управління міжнародного співробітництва (Міністерство
фінансів України). (494/8)

Чопик Олександр Володимирович, асистент кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України: «Економічний
розвиток суб’єктів підприємництва приміських територій»
(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 – Васьківська К. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та
менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Семчук Ж. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»); Бондаренко В. М., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України). (501/8)

Чугунов Олексій Ігорович, начальник відділу внутрішнього аудиту Державної аудиторської служби України:
«Формування місцевих бюджетів у системі фінансовоекономічного регулювання» (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 – Запатріна І. В., доктор екон. наук,
професор, директор Науково-дослідного фінансового

Мельник Сергій Степанович, молодший науковий
співробітник НДЧ ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству
у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01
у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05).
Науковий керівник – Барановський О. І., доктор екон. наук,
професор, проректор (ДВНЗ «Університет банківської
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справи»). Опоненти: Болгар Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку
та оподаткування (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Чуницька І. І., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України). (510/8)
Гришина Вікторія Володимирівна, викладач кафедри
державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Організаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності
персоналу підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 70218-35). Науковий керівник – Амосов О. Ю., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та
фінансів (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Подольчак Н. Ю.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту (Національний
університет «Львівська політехніка»); Сагер Л. Ю., кандидат екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу та
управління інноваційною діяльністю (Сумський державний університет ННІ фінансів, економіки та менеджменту
імені О. Балацького). (511/8)
Щербак Аліна Михайлівна, фахівець з оподаткування
відділу обліку та звітності ПАТ «САН ІнБев Україна»: «Оцінювання інформаційних процесів управління промисловим підприємством» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-1835). Науковий керівник – Лепейко Т. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу
(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Гончар В. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет», м. Маріуполь); Дячков Д. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Полтавська
державна аграрна академія). (512/8)
Мужев Олексій Олександрович, начальник Запорізької
митниці ДФС: «Вплив митної політики на розвиток національної економіки» (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) 220-58-63).
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Науковий керівник – Покатаєва О. В., доктор екон. наук,
професор, перший проректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Мінакова С. М., доктор екон. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управління (Причорноморський
НДІ економіки та інновацій); Голомб В. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства (Інженерний інститут Запорізького національного університету). (522/8)
Славкіна Марина Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Економічна безпека банківського сектору національної
економіки» (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) 220-58-63). Науковий
керівник – Покатаєва О. В., доктор екон. наук, професор,
перший проректор (Класичний приватний університет).
Опоненти: Кузьминчук Н. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна); Олешко А. А., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України ДФС України). (523/8)
Чернишов Володимир Васильович, старший викладач
кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Формування
системи фінансової діагностики суб’єктів господарювання промисловості» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35).
Науковий керівник – Проноза П. В., доктор екон. наук, професор, декан фінансового факультету (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН України). Опоненти: Терещенко О. О., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України);
Мирончук В. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Вінницький
навчально-науковий інститут економіки Тернопільського
національного економічного університету МОН України).
(525/8)
Холодилова Анна Олександрівна, тимчасово не працює: «Регулювання та нагляд за діяльністю небанківських
кредитних установ» (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 – Міщенко В. І., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри банківської економіки та менеджменСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ту (Університет банківської справи). Опоненти: Коваленко В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
банківської справи (Одеський національний економічний
університет); Черкашина К. Ф., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та фінансового
моніторингу (Університет державної фіскальної служби
України). (527/8)
Мельник Тетяна Вікторівна, головний економіст відділу звітності фінансових корпорацій та статистики цінних
паперів департаменту статистики та звітності Національного банку України: «Монетарне регулювання розвитку
банківської системи України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет
банківської справи» МОН України (04070, м. Київ, вул.
Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий керівник –
Вовчак О. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ
«Університет банківської справи»). Опоненти: Береславська О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України); Адамик Б. П.,
кандидат екон. наук, доцент, декан факультету банківського бізнесу (Тернопільський національний економічний університет). (625/8)
Дмитрук Микола Ілліч, старший викладач кафедри
підприємництва та організації агробізнесу Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Організаційно-економічні засади розвитку виноградарства в підприємствах півдня України» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 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 – Михайлов С. І.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Білоцерківський
національний аграрний університет); Кучеренко В. М., кандидат екон. наук, генеральний директор (Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості
«Укрвинпром»). (628/8)
Горго Ірина Олександрівна, асистент відділу продажу
департаменту Агро ТОВ «БАСФ Т. О. В.»: «Управління ризиками сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). 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 – МихайСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

лов С. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту імені професора Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій); Шепель Т. П., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри обліку та аналізу (Національний
університет «Львівська політехніка»). (630/8)
Панова Ірина Олексіївна, викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН
України: «Екологічний імператив розвитку глобальної
економічної системи» (08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини). Спецрада К 64.051.25
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4;
тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – Довгаль О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Присяжнюк Ю. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України); Лещенко К. С., кандидат екон. наук, доцент
кафедри європейської економіки і бізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України). (651/8)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Тетерятніков Костянтин Вікторович, керівник соціальних проектів та програм релігійної організації «Місія Євразія»: «Богословська етика праці в сучасному протестантизмі» (09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Шкіль С. О., доктор
філософ. наук, доцент кафедри філософії (Національний
університет біоресурсів та природокористування України).
Опоненти: Попович В. М., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри соціальної роботи (Запорізький національний технічний університет); Волковський В. П., кандидат філософ. наук, науковий співробітник відділу історії
філософії України (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). (153/8)
Денисенко Анатолій В’ячеславович, науковий співробітник Центру дослідження релігій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теологія
визволення: критичний аналіз» (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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керівник – Соловій Р. П., доктор філософ. наук, провідний
науковий співробітник (Центр дослідження релігій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри теоретичної та практичної
філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Волковський В. П., кандидат філософ.
наук, науковий співробітник відділу історії філософії України (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України).
(154/8)
Борноволоков Олег Володимирович, викладач Української євангельської теологічної семінарії: «Ідентичність українського п’ятидесятницького руху» (09.00.14 –
богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Степанова О. А., доктор культурології,
професор, завідувач кафедри менеджменту туризму (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»). Опоненти: Шкіль С. О., доктор філософ. наук, доцент
кафедри філософії (Національний університет біоресурсів
та природокористування України); Фенно І. М., кандидат
філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (155/8)

(Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: Кочубей Н. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Голубович І. В., доктор
філософ. наук, професор кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). (297/8)
Семко Яна Сергіївна, вчитель історії Одеської загальноосвітньої школи № 46 І – ІІІ ступенів з професійним навчанням Одеської міськради: «Гламур як соціально-філософський феномен українського суспільства» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада
Д 41.053.02 у ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН
України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська,
26; тел. (048) 732-09-52). Науковий керівник – Добролюбська Ю. С., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії та методології науки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Єрьоменко О. М.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний університет «Одеська юридична
академія»); Шпачииськнй І. Л., кандидат філософ. наук,
доцент кафедри філософії (Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського). (298/8)

Продан Тетяна Павлівна, аспірантка кафедри теорії та
історії культури філософського факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
35.051.02 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Альчук М. П., доктор філософ. наук, професор кафедри теорії
та історії культури (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Карпенко К. І., доктор філософ. наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії (Харківський національний медичний університет);
Карівець І. В., доктор філософ. наук, доцент, завідувач
кафедри філософії (Національний університет «Львівська
політехніка»). (216/8)

Ткаченко Ростіслав Юрійович, викладач Української
євангельської теологічної семінарії: «Філософська теологія Петра Ломбардського» (09.00.14 – богослов’я).
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Баумейстер О. А., доктор філософ.
наук, доцент, професор кафедри теоретичної і практичної
філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Симчич М. В., кандидат філософ. наук,
докторант відділу історії філософії України (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). (565/8)

Козобродова Діна Михайлівна, психолог Консультаційного центру «Альфалогія»: «Самоорганізація як предмет
соціально-філософського аналізу» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 41.053.02 у
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020,
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (0482)
732-09-52). Науковий керівник – Єршова-Бабенко І. В.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

Тацюн Радислав Іванович, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Роль наративної теології в теорії та практиці примирення в Україні»
(09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
234-11-08). Науковий керівник – Шкіль С. О., доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри філософії (Національний університет біоресурсів та природокористування
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України). Опоненти: Попович В. М., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри соціальної роботи (Запорізький національний технічний університет); Горбенко В. І.,
кандидат філософ. наук, проректор Запорізької біблійної
семінарії. (566/8)
Ковалів Петро Михайлович, викладач Української євангельської теологічної семінарії: «Біблійна та ранньопатристична теологія відкуплення» (09.00.14 – богослов’я).
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Шкрібляк М. В., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри культурології, релігієзнавства
та теології (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Горбенко В. І., кандидат філософ. наук,
проректор Запорізької біблійної семінарії. (606/8)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Музичук Валентина Валеріївна, викладач української
мови і зарубіжної літератури Житомирського базового
фармацевтичного коледжу Житомирської облради: «Художній історизм драматургії Гната Хоткевича» (10.01.01 –
українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті
літератури імені Тараса Шевченка НАН України (01001,
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник – Мороз Л. З., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії
української літератури (Інститут літератури імені Тараса
Шевченка НАН України). Опоненти: Когут О. В., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри філології та
перекладу (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу); Кошова І. О., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри української літератури та
компаративістики (ННІ української філології та соціальних
комунікацій Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького). (10/8)
Івасишин Маріанна Романівна, здобувач кафедри англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»: «Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та екстралінгвальний виміри» (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 – Бялик В. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Опоненти: Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Львівський націоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

нальний університет імені Івана Франка); Клименко О. Л.,
кандидат філол. наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Запорізький
національний університет). (12/8)
Билиця Уляна Ярославівна, асистент кафедри англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Концепт HUMAN BEING
в англомовній компаративній фразеології» (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 – Михайленко В. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри перекладу та
філології (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). Опоненти:
Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка); Коляда Е. К., кандидат філол.
наук, професор, завідувач кафедри практики англійської
мови (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). (13/8)
Кульчицька Олена Василівна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Мовні
засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр»
(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 – Федорчук М. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Галуцьких І. А., доктор
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології
(Запорізький національний університет); Зеленська О. П.,
кандидат філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення (Львівський
державний університет внутрішніх справ). (14/8)
Козелко Ірина Романівна, викладач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Лінгвістична термінологія
В. Сімовича в контексті граматик кінця XIX – першої половини XX століття» (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 українського прикладного мовознавства
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської фі83
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лології (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця); Сімович О. І., кандидат філол. наук,
старший науковий співробітник відділу української мови
(Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України). (37/8)
Сус Ірина Романівна, молодший науковий співробітник
відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника: «Українсько-польська й польсько-українська лексикографія XIX ст. в україністичному вимірі» (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 – Галас А. М., кандидат філол. наук, доцент кафедри
української мови (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). Опоненти: Струганець Л. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української мови та
методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Осінчук Ю. В., кандидат філол. наук, науковий співробітник
відділу української мови (Інститут українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України). (38/8)
Мозер Майя Євгеніївна, старший лаборант кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний
та комунікативний аспекти» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дарчук Н. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної
лінгвістики (Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Голобородько К. Ю., доктор філол. наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. КвіткиОснов’яненка (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди); Романюк І. В., кандидат
філол. наук, старший викладач кафедри української мови і
літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет). (144/8)
Чернишук Віта Вікторівна, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Акустично-артикуляційні характеристики українського співочого
мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – БасКононенко О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
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кафедри української мови та прикладної лінгвістики
(Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Українець Л. Ф.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка); Вербич Н. С., кандидат філол. наук, старший науковий співробітник відділу
діалектології (Інститут української мови НАН України).
(145/8)
Ульянова Вікторія Олегівна, викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Мовна особистість української жінки радянських і пострадянських
часів (на матеріалі періодичних журнальних видань)»
(10.02.01 – українська мова). 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 – Яковлєва О. В.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри загального та слов’янського мовознавства (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Космеда Т. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);
Рудюк Т. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри методики викладання української мови і літератури
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН України). (176/8)
Четайкіна Вікторія Валеріївна, викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка: «Семантика та функції релігійної лексики в американському
президентському дискурсі» (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 – Бик І. С., кандидат філол. наук, доцент, завідувач
кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Кравченко Н. О., доктор
філол. наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та
прикладної фонетики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України);
Приходченко О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри
іноземних мов професійного спрямування (Запорізький
національний університет МОН України). (181/8)
Бурак Віра Володимирівна, тимчасово не працює:
«Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в
українській, польській і британській реалістичній прозі другої половини XIX століття» (10.02.15 – загальне
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
мовознавство). 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 – Гонтарук Л. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Тищенко О. В., доктор філол. наук,
професор кафедри іноземних мов та перекладознавства
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Ситенко О. О., кандидат філол. наук, доцент
кафедри української філології та суспільних дисциплін
(Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (215/8)
Товт Ольга Олександрівна, учитель української мови
і літератури Лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка
Ужгородської міськради: «Історична драматургія М. Костомарова: проблематика та поетика» (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 – Кузьма О. Ю., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
української літератури (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Козачок Я. В., доктор філол.
наук, професор, учений секретар (Державний університет
інфраструктури і технологій); Процюк Л. Б., кандидат філол. наук, доцент кафедри української літератури (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). (293/8)
Сав’юк Андрій Мирославович, фахівець з навчання
відділу навчання та розвитку персоналу і контролю якості продажів ТОВ «Центр Фінансових Рішень»: «Мультикультуральність художнього світу Галичини у творчості
Леопольда Фон Захер-Мазоха» (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 літературо
знавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Гальчук О. В.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри світової
літератури (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Бораковський Л. А., кандидат філол. наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (Львівський
національний університет імені Івана Франка). (294/8)
Смеречинська Оксана Всеволодівна, викладач кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська
політехніка»: «Функціонально-семантичне поле граничності дії в німецькій та українській мовах» (10.02.17 – поСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

рівняльно-історичне і 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 – Струк Т. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри німецької філології факультету іноземних мов
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Паславська А. Й., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
факультету іноземних мов (Львівський національний університет імені Івана Франка); Ткачівська М. Р., кандидат
філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і
перекладу факультету історії, політології і міжнародних
відносин (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника). (371/8)
Карпіна Олена Олександрівна, асистент кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ – ХХІ століть)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Коляда Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики
англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Морозова І. Б.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Мірончук Т. А., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих
факультетів (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (470/8)
Гоголіна Вікторія Володимирівна, учитель української
мови та літератури Великобичківського ліцею Рахівської
райради Закарпатської області: «Поетика біблійного інтертексту в «Києво-Печерському патерику» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 35.051.13 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 239-4630). Науковий керівник – Федорак Н. Л., кандидат філол.
наук, доцент кафедри української літератури імені академіка М. Возняка (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Ісіченко Ю. А. (архієпископ Ігор), доктор філол. наук, професор кафедри історії
української літератури (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Сироїд Д. І., кандидат філол.
наук, доцент кафедри філології (Український католицький
університет). (632/8)
Жук Оксана Ігорівна, менеджер (управитель) з комунікаційних технологій ПП «Виробничо-торгова фірма
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«Новація»: «Внутрішня комунікативна система ліричних
текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії)» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 35.051.13 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. 239-46-30). Науковий керівник – Будний В. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Ткаченко А. О.,
доктор філол. наук, професор кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка); Мальцев В. С., кандидат філол.
наук, доцент кафедри української літератури (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
(633/8)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Савченко Катерина Юнірівна, аспірант Донецького
національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Судова практика як елемент правової системи 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, 235-96-05). Науковий керівник – Гринюк Р. Ф., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, ректор (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Мазаракі Н. А.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права (Київський національний торговельно-економічний
університет); Логвиненко О. І., кандидат юрид. наук,
доцент, докторант (Державний науково-дослідний інститут МВС України). (20/8)
Савчук Олександр Якович, заступник директора з матеріально-технічного забезпечення Інституту підготовки
керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної
академії внутрішніх справ: «Адміністративно-правовий
захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» (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 (Національна поліція України).
Опоненти: Чорна В. Г., доктор юрид. наук, доцент, доцент
кафедри теорії та історії права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Корнієнко Д. М., кандидат юрид. наук, начальник
Київського факультету Національної академії Національної
гвардії України. (33/8)
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Миронець Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного факультету Національного авіаційного університету:
«Функції адміністративного права» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.062.16 у Національному авіаційному
університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 406-70-35). Науковий керівник –
Сопілко І. М., доктор юрид. наук, професор. заслужений
юрист України, декан Юридичного факультету (Національний авіаційний університет). Опоненти: Монаєнко А. О.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Армаш Н. О., доктор юрид. наук,
доцент, заступник директора (Центр судової експертизи та
експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи»
Державної судової адміністрації). (126/8)
Хапко Юрій Богданович, аспірант кафедри цивільного,
адміністративного та фінансового права Інституту права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету: «Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.062.16 у Національному авіаційному університеті
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Монаєнко А. О.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України). Опоненти: Якимчук Н. Я., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Джавага А. В., кандидат юрид. наук, головний
спеціаліст-юрисконсульт міжнародно-правового відділу Юридичного управління (Національне аптикорупційне
бюро України). (127/8)
Явдокименко Дмитро Миколайович, прокурор Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури
Харківської області: «Особливості вирішення адміністративно-правових спорів за чинним законодавством України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.062.16
у Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 40670-35). Науковий керівник – Монаєнко А. О., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, головний
науковий співробітник (Інститут законодавства Верхов
ної Ради України). Опоненти: Апаров А. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри права та методики
викладання правознавства (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Михайлюк Я. Б.,
кандидат юрид. наук, адвокат, радник (Юридична фірма
«ТОТUМ»). (128/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Даниленко Дмитро Віталійович, старший викладач
кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету «Одеська морська академія»: «Уніфікація колізійних норм про перевезення морем пасажирів та їх багажу
в міжнародному приватному праві» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 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 –
Кушерець Д. В., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри цивільного права і процесу (ПВНЗ «Університет
Короля Данила»). Опоненти: Кармаза О. О., доктор юрид.
наук, професор, головний спеціаліст Головного юридичного управління (Апарат Верховної Ради України); Короткий Т. Р., кандидат юрид. наук, професор кафедри міжнародного та європейського права (Національний університет «Одеська юридична академія»). (202/8)
Федитник Василь Миколайович, адвокат Адвокатського об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»: «Кримінально-правова характеристика складної вини» (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, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Куц В. М., кандидат юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, старший викладач відділу підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правопорушень (Національна академія прокуратури України). Опоненти: Вереш Р. В., доктор
юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального та адміністративного права
(Академія адвокатури України); Давидович І. І., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
та кримінології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (208/8)
Гринишин Орест Анатолійович, фізична особа-підприємець: «Кримінально-правова охорона свободи договору»
(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, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Антонюк Н. О., кандидат юрид. наук, суддя (Верховний Суд). Опоненти: Фесенко Є. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права (Академія
адвокатури України); Зенова М. В., кандидат юрид. наук,
державний експерт експертної групи з питань комунікацій та стратегічного планування директорату інновацій та
трансферу технологій МОН України. (209/8)
Фоменко Юлія Олександрівна, старший викладач кафедри фінансового права Університету державної фісСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

кальної служби України: «Правове регулювання бюджетного процесу в Україні» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Університет державної
фіскальної служби України ДФС України). Опоненти:
Лукашев О. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри фінансового права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого МОН України); Воротіна Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, старший науковий
співробітник відділу проблем державного управління та
адміністративного права (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України). (229/8)
Шаранич Роман Сергійович, старший оперуповноважений відділу протидії злочинам в аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин та інтелектуальної
власності Управління захисту економіки у Львівській області департаменту захисту економіки Національної поліції
України: «Розслідування злочинів у сфері банківського
кредитування» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН України (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник –
Козаченко О. І., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри управління безпекою,
правоохоронної та антикорупційної діяльності (ННІ права
імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом). Опоненти: Стрельбицький М. П., доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного центру (Національна академія Служби безпеки України); Севрук В. Г.,
кандидат юрид. наук, провідний науковий співробітник
відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності (Національна академія внутрішніх
справ). (234/8)
Дорохін Дмитро Вадимович, заступник начальника
управління Служби безпеки України: «Кримінологічна
характеристика та запобігання релігійного екстремізму»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН України
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00).
Науковий керівник – Ведмідський О. В., кандидат юрид.
наук, радник начальника (Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області). Опоненти: Шаб
листий В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету
підготовки фахівців для органів досудового розслідування
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Шамара О. В., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, радник директора (НДІ інформатики
і права НАПрН України). (235/8)

нальний університет імені Тараса Шевченка); Ларкін М. О.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцеш кафедри кримінального права та правосуддя (Запорізький національний університет). (269/8)

Бойко Юлія Юріївна, приватний адвокат: «Кримінально-правова охорона прав пацієнта в Україні» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН України (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник –
Дорохіна Ю. А., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри спеціально-правових дисциплін (Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського). Опоненти: Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри кримінального
права та кримінології (Університет державної фіскальної
служби України); Гревцова Р. Ю., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(236/8)

Маленко Олександр Васильович, адвокат Адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Інтерлекум»:
«Інститут заочного провадження в кримінальному судочинстві України» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури
України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел.
(044) 246-57-87). Науковий керівник – Колесник В. А.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури
України). Опоненти: Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу
та криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»);
Рожнова В. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри кримінального процесу (Національна академія
внутрішніх справ). (270/8)

Кузнєцов Микола Григорович, приватний адвокат:
«Домашнє насильство: кримінологічна характеристика
та запобігання» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
26.142.05 у Міжрегіональній академії управління персоналом МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська,
2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Богатирьов І. Г.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, професор кафедри кримінального права
та кримінології (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Дорохіна Ю. А., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри спеціально-правових
дисциплін (Навчально-науковий гуманітарний інститут
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського); Пузирьов М. С., доктор юрид. наук, доцент
кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (Академія державної пенітенціарної
служби). (243/8)
Масалітін Артем Олександрович, юрист ТДВ «СТ
«Мегаполіс»: «Розслідування злочинів, що вчиняються учасниками угруповань футбольних уболівальників»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативио-розшукова діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032,
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87).
Науковий керівник – Бояров В.І,, кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України). Опоненти:
Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя (Київський націо88

Ламах Тарас Борисович, адвокат: «Досудове розслідування масових заворушень» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульв. Тараса
Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87). Науковий керівник – Гончаренко С. В., кандидат юрид. наук, професор,
завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права (Академія адвокатури України). Опоненти: Аркуша Л. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики (Національний університет
«Одеська юридична академія»); Ходанович В. О., кандидат юрид. наук, провідний науковий спеціаліст науковоорганізаційного центру (Національна академія Служби
безпеки України). (271/8)
Горган Олександр Любомирович, викладач кафедри
судоустрою, прокуратури та адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»: «Правовий механізм
взаємодії прокуратури та громадськості в сфері боротьби
з корупцією в Україні» (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 керівник – Матвієць А. А., кандидат юрид. наук, доцент, директор (Адвокатське об’єднання «Київщина»). Опоненти: Косюта М. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури (Національний університет «Одеська юридична академія»);
Кравчик М. Б., кандидат юрид. наук, викладач кафедри
цивільного права (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (310/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Загамула Вадим Вікторович, старший слідчий в особ
ливо важливих справах 1-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України: «Методика розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел.
(044) 246-94-91). Науковий керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти: Власова Г. П., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права,
процесу і криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу професійної підготовки управління професійної освіти та науки департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України. (320/8)
Дякін Ярослав Олександрович, викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ: «Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням
землею» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Чернявський С. С., доктор юрид. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, проректор (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник,
Головко»); Цуцкірідзе М. С., кандидат юрид. наук, заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України. (321/8)
Кізіменко Євген Володимирович, начальник юридичного відділу ТДВ «Салтівський хлібзавод»: «Незаконне
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України)» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий
керівник – Литвинов О. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри
кримінального права і кримінології факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Храмцов О. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
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Ступник Я. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (328/8)
Танаджі Василь Григорович, прокурор Маріупольської
місцевої прокуратури № 1 Донецької області: «Кримінально-правовий захист прав працівників у договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080,
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81).
Науковий керівник – Литвинов О. М., доктор юрид. наук,
професор, заслужений працівник освіти України, завідувач
кафедри кримінального права і кримінології факультету
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Павликівський В. І., доктор юрид. наук,
доцент, проректор з навчальної роботи (Харківський економіко-правовий університет); Шинкарьов Ю. В., кандидат
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди). (329/8)
Качуровський Вадим Валерійович, провідний юрисконсульт ДУ «Професійні закупівлі»: «Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада К 26.504.01
у НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11; тел. (044)
200-08-76). Науковий керівник – Еннан Р. Є., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної
власності та корпоративного права (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Блажівська О. Є., доктор юрид. наук, доцент, суддя Господарського суду м. Києва; Мирза С. С., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Одеський
державний університет внутрішніх справ). (372/8)
Дмитренко Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових
дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська юридична
академія»: «Правовий режим ноу-хау» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада К 26.504.01 у НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11; тел. (044) 200-08-76).
Науковий керівник – Еннан Р. Є., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права (Національний університет
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Кодинець А. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної власності (Київський національний університет іме89

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ні Тараса Шевченка); Федоров А. А., кандидат юрид. наук,
адвокат, голова Комітету з інтелектуальної власності Ради
адвокатів Одеської області. (373/8)
Довжич Євген Віталійович, заступник керівника Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області: «Правові
основи діяльності детектива Національного антикорупційного бюро 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. (057)
704-93-61). Науковий керівник – Трофименко В. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Гринюк В. О., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Толочко О. М., кандидат юрид. наук, професор, проректор (Національна академія прокуратури України). (375/8)
Романенко Людмила Віталіївна, старший викладач
кафедри фізичного виховання № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Організаційно-правові засади управління фізичною культурою
та спортом в Україні» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Червякова О. Б., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та
митної безпеки (Університет державної фіскальної служби
України); Сенчук І. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри загальноправових дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ). (380/8)
Жалдак Ірина Анатоліївна, старший слідчий в особливо
важливих справах 2-го відділу управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України: «Тактика одночасного допиту двох
чи більше вже допитаних осіб» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий
керівник – Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри криміналістики та судової медицини
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Шепітько В. Ю., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
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кафедри криміналістики (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Старенький О. С., кандидат
юрид. наук, асистент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (387/8)
Наставний Богдан Едуардович, експерт з матеріально-технічного постачання Групи транзакційно-договірної
діяльності ПрАТ «ВФ Україна»: «Поняття та різновиди
помилок у використанні законодавчої техніки: теоретикоправове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Дзейко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України); Фатхутдінова О. В., кандидат юрид. наук, доктор
філософ. наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету (Київський університет туризму, економіки і права). (389/8)
Січко Вадим Олександрович, прокурор відділу Генеральної прокуратури України: «Обрання, скасування
або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні»
(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 – Туманянц А. Р., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Толочко О. М., кандидат
юрид. наук, професор, проректор (Національна академія
прокуратури України). (390/8)
Александров Михайло Євгенович, старший науковий
співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми
одягу НДЛ спеціального транспорту та форменого одягу
Державного науково-дослідного інституту МВС України:
«Адміністративно-правове регулювання у сфері безпечності промислової продукції України» (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).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (ПВНЗ «Університет сучасних знань»); Коллер Ю. С., кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з правових питань (ТОВ «Актив Моторс»). (425/8)
Савченко Тарас Михайлович, адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Мороз і
партнери»: «Адміністративно-правове регулювання відносин у галузі мисливського господарства та полювання»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50106,
м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 21). Науковий керівник – Дубинський О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, проректор з
науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та
соціальних питань (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: Петков С. В.,
доктор юрид. наук, професор, директор департаменту регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; Рябченко Я. С.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). (426/8)
Рибінська Анна Петрівна, старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради Державного науково-дослідного інституту МВС України: «Адміністративно-правове
забезпечення діяльності з надання сервісних послуг МВС»
(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 – Білоус В. Т., доктор юрид. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (Державний
науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Буханевич О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, голова Вченої ради, завідувач кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права (Хмельницький університет управління та права імені
Леоніда Юзькова); Тернущак М. М., кандидат юрид. наук,
старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (427/8)
Олефір Катерина Вячеславівна, заступник начальника
юридичного відділу ДП МОУ «Південьвійськбуд»: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері телекомунікацій в Україні» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада K 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС
України (50106, м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 21). Науковий
керівник – Макаренко О. Ю., доктор юрид. наук, доцент,
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професор кафедри адміністративно-правових дисциплін
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти:
Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Рябченко Я. С.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). (431/8)
Клименко Юрій Юрійович, заступник голови Луганської облдержадміністрації: «Правове регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері
трудових правовідносин» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС
України (50106, м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 21). Науковий керівник – Назимко Є. С., доктор юрид. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри кримінальноправових дисциплін та судових експертиз факультету № 1
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти:
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія
внутрішніх справ України); Костенко Ю. О., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і
права та адміністративного права (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (432/8)
Пристай Тетяна Михайлівна, аспірант кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України: «Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні»
(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 – Бевз С. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри господарського та адміністративного права (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Бутирській А. А., доктор юрид. наук, доцент, суддя (Господарський суд Чернівецької області); Родіна В. В., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут). (433/8)
Лопатін Станіслав Володимирович, начальник відділення поліції на станції «Кривий Ріг Головний» Криворізького відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області:
«Адміністративно-правовий статус учасників дорожнього
руху в Україні» (12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел.
(0564) 92-94-92). Науковий керівник – Чижмарь Ю. В.,
доктор юрид. наук, доцент, народний депутат України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Опоненти: Юнін О. С., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Веселов М. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Криворізький факультет Національного університету «Одеська
юридична академія»). (434/8)
Савицький Яків Федорович, суддя Одеського апеляційного господарського суду: «Адміністративно-правовий статус апеляційних господарських судів в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Кобзар О. Ф., доктор юрид. наук, доцент, начальник
кафедри забезпечення державної безпеки (Київський факультет Національної академії Національної гвардії України). Опоненти: Савченко Л. А., доктор юрид. наук, професор, віце-президент з наукових та юридичних питань (Київський міжнародний університет); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук, доцент, правовий інспектор праці відділу
правової інспекції праці департаменту правового захисту
(Федерація профспілок України). (435/8)
Волкова Людмила Миколаївна, керуючий юрист ТОВ
«Кінстеллар»: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел.
228-10-31). Науковий керівник – Піддубний О. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
теорії та історії права (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук, доцент, правовий інспектор
праці відділу правової інспекції праці департаменту правового захисту (Федерація профспілок України). (436/8)
Вилков Сергій Валентинович, голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів: «Адміністративноправові засади організації надання адвокатами безоплатної правової допомоги» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий керівник – Денисюк С. Ф., доктор юрид. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу проблем публічного права (Науково-дослідний інститут публічного права). Опоненти: Шатрава С. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри поліцейської діяльності та
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публічного адміністрування (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Соболь Є. Ю., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка). (437/8)
Усачов Євген Ігорович, начальник оперативного відділу ДУ «Херсонський слідчий ізолятор»: «Адміністративно-правові засади контролю за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби в сучасних умовах»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Миськів Л. І., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Київський міжнародний університет). Опоненти:
Пчелін В. Б., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри
поліцейської діяльності та публічного адміністрування
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів (Національна академія прокуратури України). (439/8)
Молчанов Дмитро Валентинович, юрисконсульт Головного управління статистики у м. Києві: «Фінансовий конт
роль та моніторинг як засоби протидії тінізації економіки
України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Миськів Л. І., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства (Київський міжнародний
університет); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів (Національна академія прокуратури України). (440/8)
Павлюк Анатолій Григорович, помічник судді Чернівецького окружного адміністративного суду: «Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання
та методологічне значення» (12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті
управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької
облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану,
8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Гураленко Н. А., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри людСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ських прав (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича). Опоненти: Андрєєв Д. В., доктор юрид.
наук, професор, директор ННІ № 3 (Національна академія
внутрішніх справ); Бочаров Д. О., кандидат юрид. наук,
доцент, ректор (Університет митної справи та фінансів).
(464/8)
Завадська Ольга Петрівна, суддя Старосинявського
районного суду Хмельницької області: «Умови цивільноправової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління
та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради
(29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел.
(0382) 71-80-00). Науковий керівник – Гринько С. Д., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного
права та процесу (Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова). Опоненти: Харитонов Є. О.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри цивільного права (Національний університет
«Одеська юридична академія»); Устименко О. А., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (466/8)
Санченко Олена Ігорівна, юрист Юридичної компанії «Магу Monson solicitors»: «Театральна постановка як
об’єкт права інтелектуальної власності» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда
Юзькова Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий
керівник – Кулініч О. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільноправових дисциплін (Київський інститут інтелектуальної
власності та права Національного університету «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Потоцький М. Ю., доктор
юрид. наук, начальник відділу сприяння захисту прав (ДП
«Український інститут інтелектуальної власності»); Кривошеїна І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
інтелектуальної власності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (467/8)
Іванишин Тарас Іванович, заступник начальника управління – начальник відділу планових та позапланових перевірок Львівського управління Офісу великих платників
податків ДФС: «Національно-патріотичне утвердження студентської молоді: філософсько-правові засади»
(12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02 у
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради (29013, м. ХмельСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00).
Науковий керівник – Парпан У. М., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Буяк Б. Б.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
філософії та суспільних наук, ректор (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка); Романинець М. Р., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права (Львівський державний університет внутрішніх справ). (468/8)
Бакал Мальвіна Анатоліївна, науковий співробітник
відділу нормативно-технічної документації лабораторії
сертифікації ручної та вогнепальної зброї та спеціальних
засобів самозахисту Державного науково-дослідного інституту МВС України: «Правове регулювання обов’язкових
платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та дарунків» (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 – Будзинський М. П., кандидат юрид.
наук, т. в. о. першого заступника директора (Державний
науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби України); Костенко Ю. О., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і
права та адміністративного права (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (469/8)
Ковальова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування
України: «Організаційно-правові засади племінної справи
у тваринництві України» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Світличний О. П., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного та господарського
права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Бондар О. Г., доктор юрид.
наук, доцент, перший проректор (Запорізький національний університет); Коваль М. В., кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної
служби України). (475/8)
П’яткова Ксенія Костянтинівна, директор ТОВ «Алчевська АТП 10967»: «Адміністративна відповідальність
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медичних працівників» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Шемелинець І. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, керівник експертної групи
з правової освіти директорату з прав людини, доступу
до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту України.
Опоненти: Курило В. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та фінансового
права (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Лівак П. Є., кандидат юрид.
наук, лікар вищої категорії, доцент кафедри теорії та
методики фізичного виховання (ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»). (478/8)
Коровайко Оксана Сергіївна, тимчасово не працює:
«Правовий режим даних державного реєстру прав на нерухоме майно» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Печуляк В. П., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри міжнародного та європейського права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Курило В. І.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Биркович Т. І., кандидат юрид. наук, доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри державного
управління і права (ПВНЗ «Київський університет культури»). (479/8)
Гбур Люся Володимирівна, аспірант Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Адміністративна відповідальність за правопорушення
у сфері використання та охорони водних ресурсів України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Яра О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Олійник О. В.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, директор (Торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету);
Слончак В. В., кандидат юрид. наук, начальник управління
правового забезпечення діяльності Київської міськради.
(482/8)
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Кондратюк Тетяна Миколаївна, старший викладач
кафедри аграрного, земельного та екологічного права
імені академіка В. З. Янчука Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Правовий
режим земель національної екологічної мережі України»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада К 26.004.16
у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул.
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професора,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Наконечний А. Б.,
кандидат юрид. наук, державний експерт експертної групи
стратегічного планування директорату координації державних політик та стратегічного планування (Секретаріат
Кабінету Міністрів України). (491/8)
Поліщук Наталія Романівна, асистент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Правове регулювання адміністративних договорів у сфері
публічних відносин» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Яра О. С., кандидат юрид. наук, доцент,
декан юридичного факультету (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Олійник О. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, директор (Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету); Демський Е. Ф., кандидат юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного, фінансового та
господарського права (Академія праці, соціальних відносин і туризму). (492/8)
Бойко Іван Іванович, прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області: «Застосування кримінально-процесуального примусу в екстрадиційному процесі» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 41.086.03 у Національному
університеті «Одеська юридична академія» МОН України
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 71988-01). Науковий керівник – Стоянов М. М., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
МОН України). Опоненти: Капліна О. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач
кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України);
Тетерятник Г. К., кандидат юрид. наук, завідувач кафедри
кримінального процесу (Одеський державний університет
внутрішніх справ). (502/8)
Стельмащук Петро Ярославович, викладач кафедри
судоустрою, прокуратури та адвокатури ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права»: «Адміністративно-правова
характеристика діяльності органів та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.140.02 у
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021,
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науковий керівник – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Беззубов Д. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права (Державний університет інфраструктури та технологій); Назар Ю. С., кандидат
юрид. наук, професор, директор Інституту з підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції (Львівський
державний університет внутрішніх справ). (505/8)

ви 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 – Андрусишин Б. І., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри теорії та історії
держави і права (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Сворак С. Д., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та історії
держави і права (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Зварич Р. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і
права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (530/8)
Доброскок Андрій Юрійович, директор Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх
справ: «Кримінологічна характеристика та запобігання
вандалізму в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Мозоль С. А.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Нєбитов А. А., доктор юрид.
наук, начальник ГУНП у Київській області; Ткаченко І. М.,
кандидат юрид. наук, старший слідчий СВ (Кропивницьке
ВП ГУНП у Кіровоградській області). (600/8)

Ківелюк Денис Андрійович, помічник судді Господарського суду Хмельницької області: «Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в мережі Інтернет»
(12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада К 70.895.02
у Хмельницькому університеті управління та права імені
Леоніда Юзькова Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00).
Науковий керівник – Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, радник Президента
України – Представник Президента України у Верховній
Раді України. Опоненти: Кулініч О. О., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності та
цивільно-правових дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія»); Посикалюк О. О., кандидат юрид. наук, доцент, перший заступник головного редактора юридичного журналу «Право України». (519/8)

Потяк Вікторія Іванівна, асистент кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»: «Кримінально-правове забезпечення
охорони виконання угоди про примирення» (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) 370-9800). Науковий керівник – Микитин Ю. І., кандидат юрид.
наук, доцент, заслужений юрист України, заступник директора, доцент кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти: Савінова Н. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, декан факультету морського права та
менеджменту (Національний університет «Одеська морська академія»); Ященко С. О., кандидат юрид. наук, суддя
Комінтернівського районного суду м. Харкова. (602/8)

Рішко Марія Іванівна, заступник начальника відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: «Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні: теоретикоправове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держа-

Воробей Олена Василівна, слідчий з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування
слідчого управління фінансових розслідувань Головного
управління ДФС у м. Києві: «Розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних
центрів» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналісти-
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ка; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Курилін І. Р.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд В. Г., доктор юрид. наук,
доцент, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний
науково-дослідний інститут МВС України); Ващук О. П.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналістики (Національний університет «Одеська юридична академія»). (636/8)
Букрєєв Михайло Юрійович, голова Правління АКБ
«Індустріалбанк»: «Правова протидія адміністративній
деліктності у сфері банківської діяльності» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник – Гусаров С. М., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри адміністративного
права і процесу факультету 1 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Білоус В. Т., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний університет державної фіскальної
служби України); Зуй В. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (639/8)
Лакійчук Ярослава Олександрівна, старший науковий
співробітник секретаріату Вченої ради Національної академії внутрішніх справ: «Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності поліції» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Константінов С. Ф., доктор юрид. наук, професор,
головний спеціаліст відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної освіти та науки
(Департамент персоналу, організації освітньої та наукової
діяльності МВС України). Опоненти: Миськів Л. І., доктор
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного
права та порівняльного правознавства (Київський міжнародний університет); 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). (643/8)
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Ладнюк Вікторія Ростиславівна, головний спеціаліст
відділу штучних споруд Держагентства автомобільних доріг України (Укравтодор): «Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності народного депутата
України та депутата місцевої ради» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх
справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Бабаніна В. В., кандидат юрид. наук, доцент, докторант докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Костенко О. М., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач відділу проблем кримінального
права, кримінології та судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Грудзур О. М., кандидат юрид. наук, детектив (Національне антикорупційне
бюро України). (644/8)
Макотченко Любов Михайлівна, адвокат: «Кримінологічна характеристика та запобігання перевищенню влади
або службових повноважень працівників правоохоронних
органів» (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: Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри
кримінального права та судочинства (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука); Андрушко А. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права та процесу (Ужгородський національний університет). (645/8)
Шевченко Тихін Віталійович, старший викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного університету
внутрішніх справ: «Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 64.700.01 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Шатрава С. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач НДЛ
з проблем забезпечення діяльності поліції (Харківський
національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Шаповал Р. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права та адміністративної
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
діяльності (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого); Легеза Є. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного
права (Університет митної справи та фінансів). (648/8)
Ганжа Тетяна Вікторівна, фахівець факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Методика розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському
національному університеті внутрішніх справ МВС України
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник – Кікінчук В. В., кандидат юрид. наук,
завідувач кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1 (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Даньшин М. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Давиденко В. В., кандидат юрид. наук,
заступник начальника – начальник кримінальної поліції
ГУНП у Харківській області. (649/8)
Квятківський Юрій Вікторович, прокурор Львівської області: «Кримінально-виконавча характеристика виконання
покарання на тимчасово окупованих територіях Донецької
та Луганської областей» (12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС
України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел.
(0564) 92-94-92). Науковий керівник – Лосич С. В., кандидат юрид. наук, старший дослідник, начальник відділу
організації наукової роботи (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Джужа О. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної
роботи (Національна академія внутрішніх справ); Шаблистий В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
кримінального права та кримінології (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ). (652/8)
Сляднєва Катерина Анатоліївна, т. в. повноваження начальника Юридичного управління Служби зовнішньої розвідки України: «Диспозитивність як організаційна складова
участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні»
(12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Яновська О. Г., доктор юрид. наук, професор,
суддя (Верховний Суд). Опоненти: Стефанчук М. М., доктор юрид. наук, професор кафедри підприємницького та
корпоративного права (ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ
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«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Шевченко А. В., кандидат юрид. наук,
суддя (Київський окружний адміністративний суд). (684/8)
Тернавська Анастасія Андріївна, головний спеціаліст
відділу по роботі зі зверненнями Вищої ради правосуддя:
«Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03
у Національній академії внутрішніх справ МВС України
(ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 24694-91). Науковий керівник – Поліщук Г. С., кандидат юрид.
наук, доцент, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Шкута О. О., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри професійних та спеціальних
дисциплін (Херсонський факультет Одеського державного
університету внутрішніх справ); Сингаївська І. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри спеціально-правових
дисциплін (Таврійський національний університет імені
В. І. Вернадського). (685/8)
Таран Тетяна Григорівна, адвокат: «Запобігання шахрайству, що вчиняється жінками в Україні» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Мозоль А. П., кандидат юрид. наук, доцент, начальник відділу організації і координації навчально-методичної
роботи (Національна академія прокуратури України). Опоненти: Нєбитов А. А., доктор юрид. наук, начальник ГУНП
у Київській області; Ткаченко І. М., кандидат юрид. наук,
старший слідчий СВ (Кропивницьке ВП ГУНП у Кіровоградській області). (686/8)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Філімонова Тетяна Володимирівна, викладач кафедри
педагогіки початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Підготовка
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до
патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку»
(13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка
МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1;
тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Якименко С. І.,
кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); Прибора Т. О., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної
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та початкової освіти (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
(18/8)
Ван Їсін, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика формування
творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в
процесі фортепіанного 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 – Хоружа О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Єременко О. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Парфентьєва І. П.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музичного
мистецтва (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського). (31/8)
Шовш Катерина Степанівна, директор коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II:
«Формування академічної культури майбутніх педагогічних працівників у закладах вищої освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Джура О. Д., доктор філософ. наук, професор, директор (Бурштинський
енергетичний коледж Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу). Опоненти: Хоружа Л. Л., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка); Ковтун О. А., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (68/8)
Коленко Анфіса Володимирівна, старший викладач кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого:
«Формування виконавської майстерності майбутніх бакалаврів з акторського мистецтва драматичного театру і кіно
у фаховій підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. 234-1108). Науковий керівник – Джура О. Д., доктор філософ.
наук, професор, директор (Бурштинський енергетичний
коледж Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу). Опоненти: Реброва О. Є., док98

тор 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). (72/8)
Прима Анасгасія Василівна, асистент кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова: «Формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнесіндустрії» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Путров С. Ю., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Василенко М. М., доктор пед. наук, доцент,
доцент кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України);
Атамась О. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького).
(74/8)
Братанич Андрій Анатолійович, директор Інформаційно-обчислювального центру Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Методичні основи
особистісно орієнтованої інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті»
(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 – Яшанов С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Гедзик А. М., доктор пед. наук, професор, перший проректор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Сіткар Т. В., кандидат
пед. наук, викладач кафедри комп’ютерних технологій
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). (92/8)
В’яла Оксана Миколаївна, начальник відділу Київського міського відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України: «Формування готовності
майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Путров С. Ю., доктор
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філософ. наук, професор, професор кафедри фізичної
реабілітації (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Данилевич М. В., доктор
пед. наук, доцент, декан факультету фізичної терапії та
ерготерапії (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського); Омельяненко В. Г.,
кандидат пед. наук, доцент, декан факультету фізичного
виховання (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка). (95/8)
Дзус Сергій Борисович, начальник відділу Інформаційно-обчислювального центру Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Методика навчання
фахових дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням 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 –
Яшанов С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Авраменко О. Б., доктор пед. наук, професор, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони
праці та безпеки життєдіяльності (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Шевчук Л. Д., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри
математики, інформатики та методики навчання (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (96/8)
Новосад Віра Петрівна, аспірант Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки: «Розвиток ідей про пансофічну освіту Яна Амоса Коменського у
сучасній педагогіці» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 62.147.02 у Мукачівському
державному університеті МОН України (89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (03131) 2-11-09). Науковий
керівник – Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II); Ярощук Л. Г., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Бердянський
державний педагогічний університет). (106/8)
Вахнова Альона Петрівна, не працює: «Формування
культури здоров’я учнів старшої школи на уроках фізичної
культури» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
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тел. 234-11-08). Науковий керівник – Смоляр І. І., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри
психології та педагогіки (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Ляхова І. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і
здоров’я (Запорізький державний медичний університет);
Бублей Т. А., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (123/8)
Щетина Тетяна Павлівна, директор Херсонського НВК
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів» № 33 Херсонської міськради: «Становлення
і розвиток початкової освіти в Херсонській губернії (1803 –
1917 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 –
Кузьменко Ю. В., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу (Херсонський факультет Одеського державного
університету внутрішніх справ). Опоненти: Товканець Г. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики початкової освіти (Мукачівський державний університет); Цюпак І. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (Херсонський державний університет). (124/8)
Лу Тао, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів
Китаю у процесі фортепіанного навчання в педагогічних
університетах» (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 – Холоденко В. О., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Мозгальова Н. Г.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та інструментальної підготовки (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Гусейнова Л. В., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
(140/8)
Сюй Фейфей, аспірантка Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Формування виконавської уваги майбутніх учителів музичного мистецтва в
процесі фортепіанної підготовки» (13.00.02 – теорія та ме99

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тодика 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 – Мельник О. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Щербініна О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
інструментально-виконавської підготовки (Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя). (141/8)
Бірюк Дмитро Олександрович, головний державний
ревізор-інспектор Головного управління ДФС у м. Києві:
«Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти
кінця XX – початку XXI 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) 44-0464). Науковий керівник – Окса М. М., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної
майстерності (Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Фунтікова О. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом
(Класичний приватний університет); Крижко В. В., кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування (Бердянський державний педагогічний університет). (148/8)
Сірант Неля Петрівна, асистент кафедри початкової та
дошкільної освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Естетичне виховання дитини в сім’ї
засобами української народної педагогіки (друга половина
XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН
України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел.
(03244) 1-04-74). Науковий керівник – Пантюк Т. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри технологічної та професійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка); Кравець Н. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики спеціальної освіти (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). (151/8)
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Воробель Марія Михайлівна, викладач кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: «Емоційно-естетичний розвиток дитини у системі дошкільного виховання
Німеччини» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН
України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел.
(03244) 1-04-74). Науковий керівник – Пантюк Т. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Федчишин Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри іноземних мов (Тернопільський національний
медичний університет); Шапаренко Х. С., кандидат пед.
наук, доцент, декан факультету дошкільної і спеціальної
освіти та історії (Харківська гуманітарно-педагогічна академія). (152/8)
Шевченко Жанна Михайлівна, асистент кафедри
соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і
соціальних наук Національного університету «Львівська
політехніка»: «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі» (13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки). Спецрада К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті МОН України (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54; тел. (056)
470-13-34). Науковий керівник – Бенера В. Є., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, проректор з наукової роботи (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дороніна Т. О.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
(Криворізький державний педагогічний університет); Коляденко С. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій (Житомирський державний
університет імені Івана Франка). (211/8)
Полулященко Тетяна Леонідівна, старший викладач
кафедри спортивних дисциплін ННІ фізичного виховання
і спорту ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка»: «Педагогічні умови виховання фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних
занять з велосипедного спорту» (13.00.07 – теорія та методика виховання). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1;
тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Караман О. Л.,
доктор пед. наук, професор, директор ННІ педагогіки і
психології (ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Мазін В. М., доктор
пед. наук, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом (Запорізький національний технічний
університет); Тимошенко В. В., кандидат пед. наук, доСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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цент кафедри фізичного виховання і спорту (Донбаська
державна машинобудівна академія», м. Краматорськ).
(345/8)
Дем’янюк Віктор Володимирович, директор Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного
університету водного господарства та природокористування: «Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій
підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 47.053.01 у Рівненському державному
гуманітарному університеті МОН України (33000, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 26-78-65). Науковий
керівник – Пелех Ю. В., доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Артюшина М. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та
психології (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»); Пілевич О. А., кандидат пед. наук, директор (Ірпінський державний коледж
економіки та права). (361/8)
Миколайко Володимир Валерійович, викладач кафедри фізики та астрономії і методики їх викладання
Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини: «Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти II ступеня» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика).
Спецрада Д 26.053.06 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий
керівник – Мартинюк М. Т., доктор пед. наук, професор,
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики таастрономії і методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Мисліцька Н. А., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського); Головко М. В., кандидат пед.
наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи (Інститут педагогіки НАПН
України). (364/8)
Хань Юйцень, тимчасово не працює: «Формування
умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки»
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002,
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Баладинська І. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик наСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

вчання (Житомирський державний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Гузій Н. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Мережко Ю. В., кандидат пед.
наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН
України). (376/8)
Лоу Яньхуа, тимчасово не працює: «Формування вокально-орфоепічної культури іноземних магістрантів
музичного мистецтва у процесі підготовки до фахової
діяльності» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542)
22-15-17). Науковий керівник – Кьон Н. Г., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри теорії музики і вокалу (ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти:
Овчаренко Н. А., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування (Криворізький державний педагогічний
університет МОН України); Бірюкова Л. А., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН
України). (377/8)
Ян Сяохан, тимчасово не працює: «Методика формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання).
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17).
Науковий керівник – Кьон Н. Г., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії музики і вокалу (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Малашевська І. А., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри
мистецьких дисциплін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» МОН України); Жигінас Т. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова МОН України). (378/8)
Кучерява Катерина Валеріївна, фахівець з організації
навчального процесу І категорії кафедри педагогіки та
психології ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»: «Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра101
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да Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник – Борисенко Л. Л., кандидат пед. наук, доцент; доцент кафедри
педагогіки та психології (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Котикова О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальних технологій (Національний
авіаційний університет); Бондар М. М., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри механіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (391/8)
Селезень Ганна Василівна, завідувач навчальної лабораторії педагогіки та психології професійної діяльності
кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету: «Професійна підготовка
фахівців з маркетингу у коледжах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058,
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-7901). Науковий керівник – Теловата М. Т., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування
(Національна академія статистики, обліку та оподаткування). Опоненти: Свистун В. І., доктор пед. наук, професор,
провідний науковий співробітник (ННІ фізичної культури
та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського);
Загіка О. О., кандидат пед. наук, директор (Вище професійне училище № 25, м. Хмельницький). (392/8)
Микитенко Марія Степанівна, старший інспектор з
особливих доручень відділу виховної роботи та службової
підготовки персоналу Управління персоналу Адміністрації
Державної кримінально-виконавчої служби України: «Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у діяльності
уповноваженого органу з питань пробації» (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 –
Федорченко Т. Є., доктор пед. наук, професор, головний
науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя (Інститут проблем виховання
НАПН України). Опоненти: Парфанович І. І., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Лях Т. Л.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка). (418/8)
Бінецький Дмитро Олександрович, старший викладач
кафедри фізичного виховання і спорту Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Ви102

ховання в молодших підлітків прагнення до самостійності
у процесі спортивно-ігрової діяльності» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий
керівник – Остапенко О. І., кандидат пед. наук, завідувач
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); Нечипоренко Д. Л., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри
спортивних дисциплін ННІ фізичної культури, спорту і
здоров’я (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (419/8)
Козубенко Катерина Василівна, викладач української
мови та літератури Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету: «Формування комунікативної
компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування із застосуванням інтерактивних технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 26.004.18 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Костриця Н. М., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри журналістики
та мовної комунікації (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Кручек В. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач лабораторії
дистанційного професійного навчання (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Жуковська С. А.,
кандидат пед. наук, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу (ДУ
«Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»). (556/8)
Косюк Володимир Ростиславович, старший викладач
кафедри дизайну Класичного приватного університету:
«Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий керівник – Ляхова І. М., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Паньок Т. В.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Дерев’янко Н. В.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри дизайну
(КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької облради). (599/8)

ус Т. Л., кандидат пед. наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін (Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ). (635/8)

Верітова Ольга Сергіївна, вчитель української мови та
літератури, бібліотекар Запорізького НВК «Вибір»: «Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої
школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б;
тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Сущенко А. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри освіти та
управління навчальним закладом (Класичний приватний
університет). Опоненти: Драч І. І., доктор пед. наук, доцент,
перший заступник директора (Інститут вищої освіти НАПН
України); Войціх І. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри
психології та соціальної роботи (Хмельницький інститут
соціальних технологій Університету «Україна»). (601/8)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Бігун Наталія Михайлівна, лікар-офтальмолог офтальмологічного відділення КНП «Львівська обласна клінічна
лікарня» Львівської облради: «Нові хірургічні підходи та
імплантуючі матеріали при реконструктивних операціях на
орбіті та окулоорбітальній ділянці (експериментально-клінічні дослідження» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада
Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса,
Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – Малецький А. П., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу офтальмоонкології (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені
В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти: Петренко О. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Панченко М. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (8/8)

Омельяненко Вікторія Володимирівна, керівник групи
юридичної роботи адміністративного департаменту Філії
«Запорізький річковий порт» АСК «Укррічфлот»: «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх
бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061)
220-95-85). Науковий керівник – Сущенко Л. О., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки (Запорізький національний університет). Опоненти:
Поясок Т. Б., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії, декан факультету
права, гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);
Савіщенко В. М., доктор юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). (603/8)
Медвідь Юлія Іванівна, науковий співробітник нау
ково-організаційного відділу Національної академії Національної гвардії України: «Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в
процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені
Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, вул.
Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27).
Науковий керівник – Луценко Г. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти
(Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка). Опоненти: Лодатко Є. О., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); БілоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

Погоріла Анна Василівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова: «Ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва
пломбувальними матеріалами: діагностика за активністю
титрів нейромаркерів (NSE, білок S 100) та нейропротекторна терапія (експериментально-клінічне дослідження)»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник – Шінкарук-Диковицька М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). Опоненти: Вєсова О. П., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Антоненко М. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології
Інституту післядипломної освіти (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (9/8)
Тетеньова Ірина Олександрівна, науковий співробітник лабораторії гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут
громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»: «Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження
з твердими побутовими відходами в Україні» (14.02.01 –
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у
ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
НАМН України» (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел.
559-34-45). Науковий керівник – Станкевич В. В., доктор
мед. наук, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів
(ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»). Опоненти: Гаркавий С. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 3
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця); Хоменко І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
(30/8)
Степаненко Тетяна Олександрівна, тимчасово не працює: «Оптимізація методів терапії у жінок з патологічним
клімаксом» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Чайка К. В., доктор мед. наук, доцент, професор
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Квашенко В. П.,
доктор мед. наук, професор, лікар акушер-гінеколог, медичний директор (Медична компанія «ILAYA», м. Київ);
Корнієнко С. М., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). (65/8)
Нестерцова Наталія Сергіївна, асистент кафедри
генетики, акушерства, гінекології та медицини плода
Харківської медичної академії післядипломної освіти:
«Особливості репродуктивної функції та перинатальної
патології у жінок з малою та з надмірною вагою при народженні» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Назаренко Л. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри генетики, акушерства, гінекології та
медицини плода (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Жук С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства
та гінекології та медицини плода (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Гнатко О. П. доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (66/8)
Яценко Дмитро Анатолійович, фізична особа-підприємець (ІНП 3133907955): «Ефективність новітніх методів
прогнозування розвитку міопії високого ступеня на підставі клінічних та біомолекулярних зв’язків» (14.01.18 –
офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній
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медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,
9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – Малачкова Н. В., кандидат мед. наук, доцент, завідувач кафедри очних хвороб (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти:
Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри офтальмології (Запорізький національний медичний університет МОЗ України); Бушуєва Н. М., доктор
мед. наук, професор, старший науковий спіробітник лабораторії розладів бінокулярного зору (ДУ «Інститут очних
хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (67/8)
Шелудько Денис Миколайович, асистент кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»: «Нейрофункціональні особливості серцево-судинної системи в дітей з рекурентними формами захворювань респіраторного тракту в залежності від рівня психоемоційного навантаження» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Овчаренко Л. С., доктор мед. наук, професор. заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»). Опоненти: Леженко Г. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України);
Богмат Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення кардіоревматології (ДУ «Інститут охорони здоров’я
дітей та підлітків НАМН України»). (109/8)
Черненко Володимир Миколайович, асистент кафедри
стоматології Медичного інституту Сумського державного
університету: «Використання ксеногенних остеопластичних матеріалів при методиці безпосередньої імплантації
з негайним навантаженням (експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
44.601.01 в Українській медичній стоматологічній академії
МОЗ України (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.
(0532) 60-95-84). Науковий керівник – Любченко О. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Потапчук А. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з
курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України);
Король Д. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології (Українська
медична стоматологічна академія МОЗ України). (137/8)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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Гуменна Ірина Євгенівна, асистент кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України:
«Клініко-патогенетичні особливості порушень центральної, матково-плацентарної гемодинаміки, ендотеліальної
функції та їх корекція у вагітних з артеріальною гіпертензією» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада
Д 58.601.02 у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Геряк С. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
№ 2 (Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Медведь В. І., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології
вагітних (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»); Макарчук О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології післядипломної освіти (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (138/8)
Грибач Сергій Михайлович, лікар-онкохірург мамологічного відділення КЗ «Київський обласний онкологічний диспансер» Київської облради: «Рак грудної залози
у жінок постменопаузального віку: клініко-патологічні,
молекулярно-біологічні особливості, значення метаболічного синдрому» (14.01.07 – онкологія – медичні 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. 25901-83). Науковий керівник – Чехун В. Ф., доктор мед. наук,
професор, академік НАН України, завідувач відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії (Інститут
експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
Р. Є. Кавецького НАН України). Опоненти: Смоланко І. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної
хірургії (Національний інститут раку МОЗ України); Мясоєдов С. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
онкології (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (245/8)
Веліксар Тетяна Анатоліївна, молодший науковий
співробітник відділу післяопікової патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова
НАМН України»: «Ефективність антиоксидантної терапії
в лікуванні нейротрофічної кератопатії при тривалому
користуванні м’якими контактними лінзами» (14.01.18 –
офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова
НАМН України» (65061, м. Одеса, Французький бульв.,
49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – ГайдамаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ка Т. Б., доктор мед. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу патології рогівки
ока (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені
В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти: Ульянова Н. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Петренко О. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри офтальмології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (249/8)
Савка Світлана Дмитрівна, асистент кафедри нервових
хвороб, психіатрії та медичної психології імені С. М. Савенка ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: «Структурно-динамічна характеристика непсихотичних психічних розладів, асоційованих з ревматоїдним
артритом» (14.05.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01
у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел.
738-33-87). Науковий керівник – Пшук Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології
та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України); Абдряхімова Ц. Б., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри медичної психології,
психосоматичної медицини та психотерапії (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (252/8)
Єремеєва Тетяна Вікторівна, директор ТОВ Центру
хірургії ока: «Медико-соціальне обґрунтування регіональної моделі покращення якості офтальмологічної
допомоги хворим на прикладі діабетичної ретинопатії»
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада К 61.051.09
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46;
тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Зіменковський А. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та медичної стандартизації (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). Опоненти: Миронюк І. С., доктор мед. наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України); Медведовська Н. В., доктор мед. наук, професор, старший науковий співробітник управління апарату
президії НАМН України. (253/8)
Логвіненко Ганна Вікторівна, асистент кафедри рефлексотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Неврологічні аспекти синдрому
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хребтової артерії у пацієнтів молодого віку у залежності
від патобіомеханічних змін хребта» (14.01.15 – нервові
хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068,
м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87).
Науковий керівник – Ярошевський О. А., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри рефлексотерапії
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Григорова І. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри неврології № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Зозуля І. С., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри медицини невідкладних станів (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (289/8)
Чубій Ірина Зіновіївна, асистент кафедри стоматології
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету: «Особливості клінічного
перебігу, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
20.601.01 в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий
керівник – Рожко М. М., доктор мед. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти (Івано-Франківський національний медичний університет). Опоненти:
Самойленко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапевтичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Соколова І. І.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри стоматології (Харківський національний медичний університет МОЗ
України). (292/8)
Чернобривцев Олександр Петрович, асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ Ураїни: «Роль генетичного
поліморфізму у розвитку ендотеліальної дисфункції при
цукровому діабеті 2-го типу» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 26.198.01 у Національному медичному
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601,
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник – Зябліцев С. В., доктор мед. наук, професор кафедри патофізіології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Ураїни). Опоненти:
Савицький І. В., доктор мед. наук, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В. В. Підвисоцького (ДВНЗ «Одеський національний медичний
університет МОЗ України»); Портніченко А. Г., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник (Міжнародний центр
астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН
України). (304/8)
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Копач Катерина Дмитрівна, лікар-стоматолог, ортодонт ФОП Піц Любов Іванівна «Стоматологія. Ортодонтія»:
«Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби
в умовах застосування сучасних медичних технологій»
(14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д
26.554.01 у ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського,
75; тел. (044) 289-47-77). Науковий керівник – Варивончик Д. В., доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва
НАМН України»). Опоненти: Яворовський О. П., доктор мед.
наук, професор, академік НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Турос О. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії якості
повітря, заступник директора з науково-практичної роботи
(ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва
НАМН України»). (307/8)
Татаренко Ольга Миколаївна, науковий співробітник
відділення діагностики та лікування радіаційної індукованої патології відділу медичної експертизи та лікування
наслідків впливу радіаційного опромінення Інституту клінічної радіології ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН
України»: «Встановлення причинного зв’язку гіпертонічної
хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ. вул. Іллєнка, 53; тел.
(044) 483-06-37). Науковий керівник – Сушко В. О., доктор
мед. наук, професор, перший заступник генерального директора ННЦ радіаційної медицини НАМН України з наукової роботи, завідувач відділу медичної експертизи та лікування наслідків виливу радіаційного опромінення (Інститут
клінічної радіології «ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН
України»). Опоненти: Сімонова-Пушкар Л. І., доктор мед.
наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії радіаційної онкології (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»); Басанець А. В.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, завідувач відділу професійної патології (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»). (312/8)
Алексенко Олексій Олексійович, лікар ультразвукової
діагностики обласної консультативної поліклініки, за сумісництвом лікар акушер-гінеколог з надання невідкладної допомоги гінекологічного відділення КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова»:
«Диференційований підхід до органозберігаючого хірургічного лікування у жінок з інтрамуральною лейоміомою
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матки» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д
08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник – Медведєв М. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
акушерства та гінекології (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»). Опоненти: Луценко Н. С., доктор
мед. наук, професор, заслужений діяч науки та техніки
України, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»); Заболотнов В. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри «Сестринська справа» (КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської облради).
(325/8)
Семенчук Світлана Анатоліївна, асистент кафедри
патофізіології Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Ефективність L-аргініну L-глутамату в комплексній фармакотерапії стабільної ішемічної хвороби» (14.01.28 – клінічна фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському
національному медичному університеті МОЗ України
(65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 72333-24). Науковий керівник – Яковлева О. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармації
та клінічної фармакології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
Опоненти: Тихонова С. А., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри внутрішньої медицини № 2 (Одеський національний медичний університет МОЗ України);
Пінський Л. Л., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (335/8)
Сидоренко Олег Олексійович, молодший науковий
співробітник наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» ДУС: «Стани психологічної дезадаптації у державних службовців та їх медико-психологічна
корекція» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д.
64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломиої
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58;
тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Маркова М. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломиої освіти
МОЗ України). Опоненти: Савіна М. В., доктор мед. наук,
доцент, професор кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Вьюн В.В., докюр мед.
наук, доцент, професор кафедри психіатрії, наркології та
медичної психології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (337/8)
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Василенко Ольга Володимирівна, асистент кафедри
внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Фенотипи
хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією
викиду лівого шлуночка. Клінічне та діагностичне значення» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Амосова К. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України. Опоненти: Тащук В. К., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Стаднюк Л. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапії і геріатрії (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
(340/8)
Ружанська Віта Олександрівна, лікар-кардіолог кардіологічного відділення кардіологічної клініки Військовомедичного клінічного центру Центрального регіону Міноборони України: «Роль поліморфізму гена АТ1-рецепторів
в діагностичній та прогностичній інформативності галектину-3 та мозкового натрійуретичного пептиду при гіпертонічній хворобі у чоловіків» (14.01.11 – кардіологія).
Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ.
вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Жебель В. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Березін О. Є., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
внутрішніх хвороб № 2 (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України); Міщенко Л. А., доктор мед.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
гіпертонічної хвороби (ДУ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). (341/8)
Роговик Наталія Володимирівна, асистент кафедри
педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького: «Діагностика і корекція порушень вмісту жиророзчинних вітамінів та мікроелементів в організмі дітей, хворих на муковісцидоз» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у
Львівському національному медичному університеті імені
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (0323) 275-76-32). Науковий керівник –
Коржинський Ю. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії і неонатології ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Булат Л. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих за107
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хворювань та догляду за хворими дітьми (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України); Аряєв М. Л., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (342/8)
Рибак Василь Анатолійович, головний лікар КНП «Ірпінська стоматологія», м. Ірпінь, заочний аспірант кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
МОЗ України: «Оптимізація методів хірургічного лікування
та реабілітації пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними дефектами щелеп» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник – Копчак А. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Матрос-Таранець І. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології (Українська військовомедична академія Міноборони України); Лісова І. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної
стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). (386/8)
Гуртова Яна Михайлівна, лікар-стоматолог КУ «Центральна стоматологічна поліклініка Міноборони України»:
«Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики
вторинного карієсу зубів у пацієнтів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та
щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий
керівник – Шнайдер С. А., доктор мед. наук, професор,
директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої
хірургії НАМН України»). Опоненти: Остапко О. І., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних
захворювань (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Глазунов О. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології ФПО
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
(406/8)
Богату Світлана Ігорівна, лікар-стоматолог КНП «Стоматологічна поліклініка № 3» Одеської міськради: «Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у пацієнтів на тлі антихелікобактерної
терапії» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01
у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11;
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тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник – Шнайдер С. А.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»).
Опоненти: Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); Пиндус Т. О., доктор
мед. наук, доцент, завідувач кафедри дитячої стоматології
(ТзОВ «Львівський медичний інститут»). (407/8)
Чорній Арсеній Володимирович, асистент кафедри
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України: «Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хворих із захворюваннями пародонту на
тлі первинного гіпотиреозу» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса,
вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий
керівник – Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). Опоненти:
Остапко О. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України);
Глазунов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри стоматології ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (408/8)
Домбровська Наталія Сергіївна, лікар-ендокринолог
консультативного відділення поліклініки радіаційного
реєстру і консультативної допомоги клініки ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»: «Особливості гормональних, метаболічних та імунних порушень в учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хворих
на цукровий діабет 2 типу» (03.00.01 – радіобіологія – медичні науки). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 53; тел. (044) 483-06-37). Науковий керівник – Камінський О. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіаційної ендокринології (ДУ
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). Опоненти:
Ткаченко М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри радіології та радіаційної медицини (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Кравчун Н. О., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення
фармакотерапії ендокринних захворювань (ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського
НАМН України»). (444/8)
Перепадя Ольга Віталіївна, керівник Центру превентивної медицини ДУС: «Обґрунтування оптимізованої
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
функціонально-організаційної моделі діяльності медичних сестер у закладах, що надають третинну медичну
допомогу» (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 керівник – Котуза А. С.,
доктор мед. наук, професор, керівник центру науки, організації контролю та безпеки медичної діяльності (Клінічна
лікарня «Феофанія» ДУС). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Слабкий Г. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
громадського здоров’я (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (507/8)

Талько Максим Олександрович, лікар-хірург дитячий
ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець»:
«Діагностика та лікування бактеріальних лімфаденітів у дітей» (14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у
Вінницькому національному медичному університеті імені
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Данилов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
дитячої хірургії (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Конопліцький В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України);
Боднар О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та оториноларингології (Буковинський
державний медичний університет МОЗ України). (514/8)

Маркін Андрій Ігорович, асистент кафедри педіатрії і
неонатології ФПО Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму
гемофілії А, в Україні» (14.01.11 – педіатрія). Спецрада Д
35.600.04 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Дубей Л. Я., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри педіатрії і неонатології ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Булат Л. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики
дитячих хвороб з доглядом за дітьми (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України); Стасишин О. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини
НАМН України»). (508/8)

Маковецький Павло Петрович, лікар-нейрохірург ней
рохірургічного відділення № 2 Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги: «Діагностика та лікування запальних ускладнень при черепно-мозковій травмі
у ранньому періоді» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д. 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ,
вул. П. Майбороди, 32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Цимбалюк В. І., доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, президент НАМН України.
Опоненти: Сірко А. Г., доктор мед. наук, доцент, завідувач
відділення церебральної нейрохірургії № 2 (КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова»);
доцент кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Муравський А. В., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри нейрохірургії (Національна медична академія післядипломної освіти П. Л. Шупика МОЗ України). (515/8)

Лебедевич Оксана Богданівна, дитячий хірург відділення вад розвитку, хірургії новонароджених та консультативної поліклініки КНП «Міська клінічна лікарня м. Львова»: «Ортопедичні ускладнення гострого гематогенного
остеомієліту, рання діагностика, профілактика та лікування» (14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у
Вінницькому національному медичному університеті імені
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Кулик О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Конопліцький В. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Дігтяр В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дитячої хірургії (ДЗ «Дніпропетровська державна
медична академія» МОЗ України). (513/8)

Ломадзе Віктор Леванович, тимчасово не працює:
«Диференційоване хірургічне лікування леводопа-індукованих рухових розладів у пацієнтів з хворобою Паркінсона» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; тел./
факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Костюк К. Р.,
доктор мед. наук, завідувач відділення функціональної
нейрохірургії і нейромодуляції з рентгеноопераційною і
групою лікування хронічного болю (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»).
Опоненти: П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Богданова І. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу нейроінфекції та розсіяного
склерозу (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України»). (516/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Мовчан Ольга Володимирівна, асистент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Клініко-лабораторні оцінка та обґрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних
пластинкових протезів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Янішен І. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Рожко М. М., доктор
мед. наук, професор, ректор (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України); Лабунець В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу ортопедичної стоматології (ДУ «Інститут стоматології
НАМН України»). (666/8)
Баранова Марина Сергіївна, лікар-стоматолог-терапевт КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 1» Харківської міськради: «Вплив гіпокінезії вагітної самиці на
стан зубів дорослого потомства» (14.03.04 – патологічна
фізіологія). 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 – Губіна-Вакулік Г. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Савицький І. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри загальної та клінічної патологічної
фізіології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Непорада К. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії (Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України). (667/8)
Сазонова Ольга Миколаївна, асистент кафедри анатомії людини Харківського національного медичного
університету МОЗ України: «Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого черепа 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 О. Ю., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Слободян О. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України);
Пастухова В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри медико-біологічних дисциплін (Національний
університет фізичного виховання і спорту України МОН
України). (669/8)
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Знамеровський Сергій Григорович, молодший науковий співробітник ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»: «Патофізіологічні механізми розвитку
експериментального жовчного перитоніту та методи його
корекції» (14.03.04 – патологічна фізіологія). 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 – Савицький І. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Шевченко О. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Авраменко А. О., доктор мед. наук, доцент, завідувач
кафедри медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та
мікробіології (Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України).
(670/8)
Сакал Ганна Олександрівна, лікар-патологоанатом
патологоанатомічного відділення КПН «Обласна клінічна лікарня» Харківської облради: «Патологічна анатомія
гепатобіліарної системи нащадків від матерів з плодовоматеринською інфекцією (клініко-експериментальне дослідження)» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада
Д 64.600.03 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Марковський В. Д., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри патологічної анатомії (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Туманський В. О., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри патологічної
анатомії (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України); Проценко О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патології
медичного факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (672/8)
Бібіченко Вікторія Олександрівна, асистент кафедри
патологічної фізіології імені Д. О. Альперна Харківського національного медичного університету МОЗ України:
«Патогенетичне обґрунтування можливості використання
глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронізації запалення» (14.03.04 – патологічна фізіологія). 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 – Шевченко О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Кононенко Н. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри патологічної фізіології (НаціональСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ний фармацевтичний університет МОЗ України); Вастьянов Р. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної та клінічної патологічної фізіології (Одеський
національний медичний університет МОЗ України). (673/8)
Макян Сірун Валеріївна, лікар-пульмонолог ІваноФранківської обласної дитячої клінічної лікарні: «Клінікофоноспірографічна характеристика перебігу рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей»
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ
України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044)
234-40-62). Науковий керівник – Майданник В. Г., доктор
мед. наук, професор, академік НАМН України, завідувач
кафедри педіатрії № 4 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Лапшин В. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач наукової групи проблем алергії та імунореабілітації у дітей (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»); Бекетова Г. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дитячих і підліткових захворювань (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (675/8)
Ситнік Павло Олексійович, лікар акушер-гінеколог
КУ «Міська клінічна лікарня № 1» департаменту охорони
здоров’я Одеської міськради: «Прогнозування тяжкості
та діагностика гнійно-запальних захворювань придатків
матки» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада
Д 41.600.02 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський
пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник – Волянська А. Г., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Подольський В. В., доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
і гінекології НАМН України»); Бойчук А. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (676/8)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Покотило Оксана Анатоліївна, асистент кафедри
фармакології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Фармакологічне
дослідження крему з наночастинками церію діоксиду»
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-3581). Науковий керівник – Зайченко Г. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри фармакології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

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). (115/8)
Мацькевич Катерина Володимирівна, асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Експериментальне дослідження фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних
засобів» (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 – Ніженковська І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Яковлєва Л. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакоекономіки (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України); Сирова Г. О.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри медичної та біоорганічної хімії (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (116/8)
Бабій Олена Валеріївна, викладач Вінницького медичного коледжу імені академіка Д. К. Заболотного: «Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських
засобів для лікування герпетичиої інфекції» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник – Ващенко К. Ф.,
кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри технології
ліків і біофармації (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Дмитрієвський Д. І., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри заводської технології ліків (Національний фармацевтичний університет); Попович В. П., доктор
фарм. наук, доцент, головний технолог (ТОВ «Виробничоторговельна фірма «ЕКМІ»). (255/8)
Хилюк Дмитро Володимирович, фахівець з питань
регіонального розвитку представництва ФЗ «Польфарма С. А.»: «Синтез, перетворення та біологічна активність
2,3-диарил(гетерел) 4-тіазолідонів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 35.600.02
у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. 260-30-66). Науковий керівник –
Лесик Р. Б., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
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(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького). Опоненти: Лубенець В. І., доктор хім.
наук, професор, професор кафедри технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології (Національний
університет «Львівська політехніка»); Перехода Л. О., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри медичної
хімії (Національний фармацевтичний університет). (256/8)
Сех Мирослава Ярославівна, асистент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького: «Клініко-фармацевтичнс обґрунтування моделі покращення якості фармакотерапії негоспітальпої пневмонії» (15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д
35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник – Зіменковський А. Б., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та
медичної стандартизації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти:
Пімінов О. Ф., доктор фарм. наук, професор, професор
кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (Національний фармацевтичний університет); Кричковська А. М.,
кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри біологічно
активних сполук фармації та біотехнології (Національний
університет «Львівська політехніка»). (257/8)
Свірська Софія Петрівна, асистент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»:
«Фармакогностичне дослідження рослин роду Воловик» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66).
Науковий керівник – Грицик А. Р., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармації (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти:
Музиченко В. П., доктор фарм. наук, професор, професор
кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького); Ковальова А. М., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний університет). (258/8)
Басараба Роксолана Юріївна, асистент кафедри фармації ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: «Фармакогностичне дослідження котячих лапок
дводомних (Antennaria dioica) з метою створення нових
лікарських засобів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та
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фармакогнозія). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел.
260-30-66). Науковий керівник – Марчишин С. М., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії
з медичною ботанікою (ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ
України). Опоненти: Лубенець В. І., доктор хім. наук, професор, професор кафедри технології біологічно активних
сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних
технологій (Національний університет «Львівська політехніка»); Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри хімії природних сполук (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). (259/8)
Смєлова Наталія Миколаївна, директор Навчальнонаукового тренінгового центру хроматографічних досліджень Національного фармацевтичного університету
МОЗ України: «Розробка методик контролю якості інуліну
у субстанціях рослинного походження та сировині Inula
helenium L.» (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 –
Євтіфєєва О. А., доктор фарм. наук, професор кафедри
фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України). Опоненти: Свєчнікова О. М.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії (Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України); Васюк С. О., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
(262/8)
Соколова Ольга Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу ДФУ ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Держслужби
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:
«Фармакогностичне вивчення сировини соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) та розробка лікарських рослинних засобів на її основі» (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 – Гонтова Т. М., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри ботаніки (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Мартинов А. В.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач лабораторії та
клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
НАМН України»); Карпюк У. В., доктор фарм. наук, доцент,
доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (287/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Байва Павло Петрович, старший лаборант кафедри
косметології і аромології Національного фармацевтичного
університету: «Розробка складу і технології м’якої лікарської форми з фузидієвою кислотою» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий
керівник – Баранова І. І., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри товарознавства (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Дроздова А. О., доктор фарм. наук, доцент, доцент кафедри
фармацевтичної технології і біофармації (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Білоус С. Б., кандидат фарм. наук, доцент,
завідувач кафедри технології ліків і біофармації (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). (288/8)
Саханда Іванна Василівна, асистент кафедри аптечної
та промислової технології ліків Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця: «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у Національній
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
(044) 205-49-46). Науковий керівник – Косяченко К. Л.,
доктор фарм. наук, професор, професор кафедри організації і економіки фармації (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Шматенко О. П., доктор фарм. наук, професор,
начальник кафедри військової фармації (Українська військово-медична академія МОЗ України); Немченко А. С.,
доктор фарм. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри організації та економіки фармації (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України). (517/8)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Лян Цзітао, аспірант кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Оперна творчість Умберто Джордано як текст епохи: інтерпретологічний підхід»
(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 – Ніколаєвська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології
та аналізу музики (Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури
України). Опоненти: Черкашина-Губаренко М. Р., доктор
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мистецтвознавства, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, професор кафедри історії
світової музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України);
Баланко О. М., кандидат мистецтвознавства, викладач
факультету мистецтва співу та джазу (Київський інститут
музики імені Р. М. Глієра департаменту культури Київської
міськдержадміністрації). (15/8)
Овсянніков Вячеслав Георгійович, аспірант кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Український поп-рок у контексті розвитку популярної музичної культури кінця XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України (01015, м. Київ,
вул. Лаврська, 9, корпус 15; тел. 280-22-82). Науковий керівник – Зосім О. Л., доктор мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Станіславська К. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного
виховання (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Самая Т. В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри естрадного
співу (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв). (118/8)
Цімох Наталія Іванівна, викладач кафедри тележурналістики та майстерності актора Київського національного
університету культури і мистецтв: «Трансформація жанрів
телебачення України» (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: Станіславська К. І., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Погребняк Г. П., кандидат
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури
та акторської майстерності (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). (125/8)
Цугорка Олександр Петрович, професор кафедри
живопису та композиції Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури: «Художньо-естетичні
принципи українського бароко в сучасному іконописі» (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
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керівник – Оборська С. В., кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії
дозвілля (Київський національний університет культури
і мистецтв). Опоненти: Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного
мистецтва НАН України); Михайлова Р. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну
інтер’єру і меблів (Київський національний університет
технологій та дизайну). (160/8)
Овдійчук Оксана Петрівна, артист симфонічного (камерного) оркестру Національного президентського оркестру: «Творча спадщина Полікарпа Барановського в
контексті проблем виконавства на струнно-смичкових інструментах» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д
26.005.01 у Національній музичній академії України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001,
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044)
270-51-38). Науковий керівник – Щербакова Н. Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики (Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри історії української та зарубіжної музики (Харківський національний університет мистецтв імені
І. П. Котляревського Міністерства культури України); Гармель О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, учений
секретар, доцент кафедри теорії музики (Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра Міністерства
культури України). (204/8)
Фізер Катерина Сергіївна, викладач спеціалізованого та загального фортепіано Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка:
«Заголовок музичного твору та його функціонування в
Новітній музиці (на прикладі творчості українських композиторів)» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д
26.005.01 у Національній музичній академії України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001,
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044)
270-51-38). Науковий керівник – Зінькевич О. С., доктор
мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії
світової музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України).
Опоненти: Побережна Г. І., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій Інституту практичної культурології та
арт-менеджменту (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства культури України); Степанченко Г. В., кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заслужений діяч мистецтв України,
заступник голови Київської організації Національної спілки композиторів України. (205/8)
Вавшко Ірина Василівна, музичний керівник комунального дошкільного навчального закладу № 522: «Музич114

на поетика рок-балади» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури
України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького,
1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Чекан Ю. І., доктор мистецтвознавства, доцент, професор
кафедри історії світової музики (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України). Опоненти: Ржевська М. Ю., доктор
мистецтвознавства, професор, професор кафедри театрознавства (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства
культури України); Ніколаєвська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та
аналізу музики (Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури
України). (206/8)
Яницький Тарас Йосипович, доцент кафедри музичного мистецтва Інституту музичного мистецтва Київського
національного університету культури і мистецтв: «Теоретичні засади художнього перекладення музичних творів
для бандури» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001,
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044)
270-51-38). Науковий керівник – Давидов М. А., доктор
мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів (Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової Міністерства культури України).
Опоненти: Дутчак В. Г., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної україністики та народноінструментального мистецтва (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України);
Морєва Є. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва (ПВНЗ «Інститут екранних
мистецтв» МОН України). (207/8)
Ден Цзякунь, аспірант Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Китайська оркестрова
духова музика у контексті діалогу культур» (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 –
Майчик О. І., кандидат мистецтвознавства, проректор з
науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних
зв’язків (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, проректор (Київська академія мистецтв);
Кашаюк В. М., кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). (266/8)
Маркевич Лариса Анатоліївна, викладач кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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верситету: «Трансформація системи художньої мови
української національної балетної вистави в 20 – 80-х рр.
ХХ ст.» (26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57;
тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – Виткалов В. Г.,
кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри культурології і музеєзнавства (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Афоніна О. С., доктор
мистецтвознавства, професор кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв); Волощук Ю. І., кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри виконавського мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (299/8)
Сосницький Юрій Олександрович, асистент кафедри
дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова: «Особливості організації дизайн-об’єктів
інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків)» (17.00.07 – дизайн).
Спецрада К 35.052.25 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-25-36). Науковий керівник – Вергунов С. В., кандидат мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри дизайну та образотворчого
мистецтва (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України).
Опоненти: Чернявський В. Г., доктор архітектури, доцент,
завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу
мистецтв (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури МОН України); Авраменко Д. К., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну
та архітектури (Луцький національний технічний університет МОН України). (306/8)
Чжоу Дапін, викладач кафедри фортепіано Лешанського педагогічного університету, м. Лешан, провінція Сичуань, КНР: «Жанрова образність в фортепіанній музиці XX
століття (на матеріалі творів європейських та китайських
композиторів)» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023,
м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./
факс 726-78-76). Науковий керівник – Шип С. В., доктор
мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського).
Опоненти: Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії культури (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського);
Сухленко І. Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). (570/8)
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Чабан Тетяна Ігорівна, концертмейстер кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені
А. В. Нежданової: «Стильові засади символізму в сонатах
західноукраїнських композиторів кінця XIX – першої половини XX століття» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
(65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47,
тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – Муляр П. М.,
кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор
кафедри естрадного виконавства (Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв України); Власенко І. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки (Криворізький державний педагогічний
університет). (571/8)
Лі Фанюань, викладач музичного факультету Університету Гуансі, провінція Гуансі, КНР: «Образи «Божественної
комедії» Дайте в композиторській поетиці доби романтизму» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01
в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса,
вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./факс 72678-76). Науковий керівник – Мірошниченко С. В., кандидат
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії
музики та композиції (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Ржевська М. Ю.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
театрознавства (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Варакута М. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії та теорії музики (Дніпропетровська академія
музики імені М. І. Глінки). (572/8)
Кучурівський Юрій Степанович, викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової: «Жанрова традиція реквієму
у творчості композиторів Великобританії останньої третини XX – початку XXI ст.» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній
академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури
України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел.
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник –
Овсяннікова-Трель О. А., кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології (Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової). Опоненти: Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії
мистецтв (Львівський національний університет імені Івана Франка); Ніколаєвська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу
музики (Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського). (573/8)
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Го Цяньпін, викладач Інституту мистецтв Нанкінського
університету, м. Нанкін, провінція Цзянсу, КНР: «Вокальна
декламація як музично-семантичний феномен в європейській оперній творчості XIX – XX століть» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий
керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства,
професор, проректор з наукової роботи (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
(Харківський національний університет мистецтв імені
І. П. Котляревського); Поляковська С. П., кандидат мистецтвознавства, викладач-методист теоретичного відділу
(Вінницьке училище культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича). (574/8)

Зайцева Вероніка Іванівна, викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка: «Художня інтерпретація
літературних образів Івана Котляревського у культурноісторичному контексті кінця XIX – початку XXI століття»
(26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.227.02
в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул.
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – Кравченко Н. І., кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри дизайну (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури); Гладун О. Д., кандидат мистецтвознавства, доцент,
директор (Черкаський художній музей). (578/8)

Вежневець Ірина Леонідівна, директор Центру виховної та культурно-дозвіллєвої роботи Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Музичний портрет» як художня форма французької вокальної культури XX століття»). 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, професор, професор кафедри академічного і естрадного співу
та звукорежисури (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв). Опоненти: Маркова О. М., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової); Антонюк І. М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
історії музики (Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка). (576/8)

Смородська Марина Миколаївна, викладач кафедри
вокально-хорової підготовки вчителя Харьківської гуманітарно-педагогічної академії: «Стиль соул у естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини
XX століття» (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 – Откидач В. М., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів (Харківська
державна академія культури). Опоненти: Стахевич О. Г.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Дрожжина Н. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч естрадних
мистецтв України, доцент кафедри музичного мистецтва
естради та джазу (Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського). (597/8)

Чучман Василь Мар’янович, асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і
мистецтв Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій
традиції Галичини» (26.00.01 – теорія та історія культури –
мистецтвознавство). Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник –
Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри філософії мистецтв (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри методики музичного виховання і диригування
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка); Письменна О. Б., кандидат мистецтвознавства, професор і завідувач кафедри теорії музики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка).
(577/8)

АРХІТЕКТУРА
Акмен Інна Робертівна, старший викладач кафедри
основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Архітектурна просвіта
громадськості в осередках української культури XIX – поч.
XX ст.» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток
архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-0677). Науковий керівник – Буряк О. П., доктор архітектури,
доцент, завідувач кафедри основ архітектури (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України). Опоненти: Рибчинський О. В., доктор архітектури, доцент, професор кафедри архітектури та реставрації
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Кондель-Пермінова Н. М., кандидат архітектури,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дизайну
й архітектури (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). (87/8)
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Босенко Євген Вікторович, тимчасово не працює: «Визначення потенціалу адаптації цінних історичних будівель,
як спосіб збереження архітектурної спадщини» (18.00.01 –
теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури).
Спецрада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН України (61002,
м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Черкасова К. Т., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних
об’єктів (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). (402/8)
Поліванова Майя Володимирівна, головний архітектор
проекту АМ2 ТОВ «АРОФ», м. Харків: «Інноваційний підхід
до функціонально-планувального рішення технопаркових
комплексів» (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: Проскуряков В. І., доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Нагорний П. А., кандидат архітектури, головний архітектор (Науково-виробнича фірма «Найс»). (403/8)
Діденко Катерина Володимирівна, асистент кафедри
основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Соціально-житлові програми в архітектурі столичного Харкова (1917 – 1934 рр.)»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН України
(61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Буряк О. П., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри основ архітектури (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України). Опоненти: Лінда С. М., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури (Інститут архітектури та дизайну Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України); Конопльова О. В.,
кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну
середовища (Харківська державна академія дизайну та
мистецтв МОН України). (443/8)
Семякін Гліб Валерійович, асистент кафедри архітектурних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Методика оцінки та принСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

ципи збереження архітектурної спадщини 1920-х – 1930-х
років на прикладі лікувальних закладів» (18.00.01 – теорія
архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада
Д 64.056.02 у Харківському національному університеті
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків,
вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник –
Черкасова К. Т., доктор архітектури, доцент, завідувач
кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
(Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Древаль І. В., доктор
архітектури, доцент, завідувач кафедри містобудування
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Харлан О. В.,
кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного
проектування і дизайну (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України). (445/8)
Антоненко Надія Володимирівна, тимчасово не працює:
«Пам’ятка сучасної архітектури в контексті архітектурної
культури 2-ої пол. XX ст.» (18.00.01 – теорія архітектури,
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02
у Харківському національному університеті будівництва
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Буряк О. П.,
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри основ архітектури (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Лінда С. М.,
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну
та основ архітектури (Інститут архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка» МОН
України); Кондель-Пермінова Н. М., кандидат архітектури,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дизайну
й архітектури (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). (449/8)
Помінчук Марина Володимирівна, асистент кафедри
основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Розвиток та функції
консалтингу в сучасному архітектурному проектуванні»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури МОН
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-0677). Науковий керівник – Буряк О. П., доктор архітектури,
доцент, завідувач кафедри основ архітектури (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України). Опоненти: Черкес Б. С., доктор архітектури, професор, директор Інституту архітектури та дизайну (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Кондель-Пермінова Н. М., кандидат архітектури,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дизайну
й архітектури (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). (451/8)
Волошин Олександр Володимирович, тимчасово не
працює: «Будівельні технології та формоутворення в архітектурі українського авангарду (на прикладах Харкова
1920-х – 1930-х рр.)» (18.00.01 – теорія архітектури, рес117
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таврація пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у
Харківському національному університеті будівництва та
архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська,
40; тел. 700-06-77). Науковий керівник – Буряк О. П.,
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри основ
архітектури (Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Михайлишин О. Л., доктор архітектури, доцент, завідувач
кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України); Трегуб Н. Є., кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну середовища
(Харківська державна академія дизайну та мистецтв МОН
України). (458/8)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кельнер Світлана Семенівна, практичний психолог
Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
№ 126 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області: «Психологічні особливості формування особистісної цілісності
в юнацькому віці» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88).
Науковий керівник – Гейко Є. В., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). Опоненти: Рибалка В. В., доктор
психол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу психології праці (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); Лич О. М.,
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри авіаційної
психології (Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету). (75/8)

ного університету імені Юрія Федьковича: «Християнські
настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості» (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 – Коробка Л. М., кандидат психол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
психології мас та спільнот (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Опоненти: Савелюк Н. М.,
доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
та психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка МОН України); Борець Ю. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології (Академія Державної пенітенціарної служби ДПС
України). (158/8)
Кочергіна Ірина Анатоліївна, асистент кафедри психології філософського факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка МОН України: «Особливості
емоційної саморегуляції жінок, які зазнали психологічного
насильства в родині» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної
та політичної психології НАПН України (04070, м. Київ, вул.
Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий консультант –
Партико Т. Б., кандидат психол. наук, професор кафедри
психології (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Галян І. М., доктор психол.
наук, доцент кафедри практичної психології (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН України); Циганчук Т. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри практичної психології (Київський університет
імені Бориса Грінченка МОН України). (159/8)

Сергієнко Олександр Олександрович, викладач-методист навчально-методичного відділу Національного університету цивільного захисту України: «Психопрофілактика
та психокорекція професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій»
(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).
Спецрада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023 м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-20). Науковий
керівник – Перелигіна Л. А., доктор біол. наук, професор,
начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах (Національний університет цивільного захисту України).
Опоненти: Лефтеров В. О., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри соціології та психології (Національний
університет «Одеська юридична академія»); Старик В. А.,
кандидат психол. наук, доцент кафедри психології (Київський національний торговельно-економічний університет).
(122/8)

Галієва Ольга Михайлівна, методист КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради: «Розвиток саморегуляції
ситуативної тривожності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки» (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);
Кузнецов О. І., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри практичної психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН
України). (233/8)

Палагнюк Ольга Василівна, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи Чернівецького національ-

Кудінова Маргарита Сергіївна, методист КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради: «Розвиток стресостійкості в
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учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів»
(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: Підбуцька Н. В., доктор психол.
наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Кузнецов О. І., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психології (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН
України). (237/8)

Місячна Наталія Миколаївна, фахівець із соціальної
роботи Голосїївського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: «Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії
та перенавчання» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). 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 – Швалб Ю. М.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Бохонкова Ю. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля); Барчі Б. В., кандидат психол. наук,
старший викладач кафедри психології (Мукачівський державний університет). (598/8)

Карелін Павло Анатолійович, тимчасово не працює:
«Особливості психологічних меж особистості у різних комунікативних контекстах» (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 – Кочубейник О. М., доктор психол. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин (Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України). Опоненти: Карпенко З. С., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника МОН України); Мітіна С. В., кандидат
психол. наук, доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту (Таврійський
національний університет імені В. І. Вернадського МОН
України). (238/8)

Чобанян Анна Варужанівна, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка:
«Психологічний супровід дітей старшого дошкільного
віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня» (19.00.08 – спеціальна психологія). Спецрада
Д 26.450.02 в Інституті спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий
керівник – Дегтяренко Т. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Хохліна О. П., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри авіаційної психології (Національний авіаційний університет); Калініна Т. С., кандидат психол. наук, старший викладач кафедри корекційної
освіти та спеціальної психології (КЗ «Харківська гуманітарна педагогічна академія»). (677/8)

Іванченко Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри загальної та інженерної психології Української
інженерно-педагогічної академії: «Психокорекція ірраціональної дезадаптивної провини у працівників аварійно-рятувальних підрозділів Державної служби України
з надзвичайних ситуацій» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 707-34-20). Наукові керівники: Бочарова С. П.,
доктор психол. наук, професор; Кучеренко С. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах (Національний університет
цивільного захисту України). Опоненти: Швалб Ю. М.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Лєбєдєва С. Ю., кандидат психол.
наук, старший науковий співробітник, начальник НДЛ
екстремальної та кризової психології (Національний університет цивільного захисту України). (244/8)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Балюк Наталія Віталіївна, фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва
Проекту міжнародної технічної допомоги «Програма сприяння громадській активності Долучайся!: «Співробітництво
ЄС з державами та міжнародними організаціями Латинської
Америки та Карибського басейну» (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 – Матвієнко В. М., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Фесенко М. В., доктор політ. наук,
провідний науковий співробітник відділу трансатлантичних
досліджень (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»); Вакарчук К. В., кандидат політ. наук, доцент кафедри
міжнародних відносин (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова). (69/8)
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Лукашенко Євген Миколайович, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка» (23.00.01 –
теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 35.051.17 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник – Вдовичин І. Я.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри теорії
та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Куц Г. М., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри політології, соціології та культурології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Балабан Р. В.,
кандидат політ. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України). (119/8)
Потерейко Орислава Олегівна, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Віртуалізація держави:
тєоретико-методологічний аналіз» (23.00.01 – теорія та
історія політичної науки). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 239-44-62). Науковий керівник – Хома Н. М., доктор
політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Кривошеїн В. В., доктор політ.
наук, професор, завідувач кафедри соціології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Ротар Н. Ю., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології та державного управління (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича). (120/8)
Шафраньош Олексій Іванович, начальник відділу
зв’язків з громадськістю Інформаційно-видавничого центру ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Характерні особливості феномену контркультури в контексті
суспільно-політичних процесів у США в 50 – 70 рр. XX ст.»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
35.051.17 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник – Вегеш М. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
політології і державного управління (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). Опоненти: Андрущенко Т. В.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Гарбадин А. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії політичної науки (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (121/8)
Григор’єв Олександр Віталійович, старший викладач
кафедри політології Одеського національного універ120

ситету імені І. І. Мечникова: «Неліберальна демократія
в системі дефектних демократій: форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн
Центрально-Східної Європи» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98).
Науковий керівник – Ніколаєнко М. І., кандидат політ.
наук, доцент, доцент кафедри політології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти:
Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кадук Н. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою
(Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). (193/8)
Степаненко Ольга Георгіївна, голова ГО «Миколаївська
обласна організація Всеукраїнської організації «Союз осіб
з інвалідністю України»: «Люстрація як форма зміни політичної еліти» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Ніколаєнко Н. О., доктор політ. наук, професор, завідувач
кафедри політології (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: Шуляк А. М.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
Ростецька С. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). (194/8)
Комарчук Олександр Олександрович, прокурор Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої
прокуратури № 1: «Маніпулятивні технології засобів масової комунікації в умовах гібридної війни» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06
у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел.
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Ніколаєнко Н. О.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського). Опоненти: Щедрова Г. П., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та
міжнародних відносин (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Арабаджиєв Д. Ю., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та політичних
наук (Запорізький національний технічний університет).
(195/8)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Бушева Світлана Миколаївна, тимчасово не працює: «Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади
концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США»
(23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада Д
35.051.17 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник –
Угрин Л. Я., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії політичної науки (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Гон М. М., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політичних
наук (Рівненський державний гуманітарний університет);
Зазуляк З. М., кандидат політ. наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних
та соціальних наук (Національний університет «Львівська
політехніка»). (295/8)

Україні» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057)
701-04-64). Науковий керівник – Шепеленко І. П., кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафедри політології, соціології і культурології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України).
Опоненти: Поліщук І. О., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри соціології та політології (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН України); Кудрявцев О. Ю., кандидат політ. наук,
доцент кафедри філософії та політології (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України). (561/8)

Наджат Серушт, аспірант кафедри політичних теорій
Національного університету «Одеська юридична академія»: «Курдський фактор в міжнародних відносинах»
(23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку). Спецрада К 41.086.02 у Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,
23; тел. 719-88-07). Науковий керівник – Кормич Л. І.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри політичних теорій (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Жангожа Рустем Наїльулі,
доктор політ. наук, старший науковий співробітник, державний експерт (Національний інститут стратегічних досліджень); Шевчук О. В., доктор політ. наук, професор,
декан факультету політичних наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). (296/8)

Михайлова Інна Олександрівна, старший викладач
кафедри філософії та політології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України: «Легітимація державної влади у контексті міжнародної політики» (23.00.02 – політичні інститути
та процеси). Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.
(057) 701-04-64). Науковий керівник – Кудрявцев О. Ю.,
кандидат політ. наук, доцент кафедри філософії та політології (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України). Опоненти:
Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
Калюжна Ю. І., кандидат політ. наук, викладач кафедри
політології, соціології і культурології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). (562/8)

Ключук Юля Миколаївна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Зовнішньополітичні концепції Республіки Польща щодо України (1991 – 2010 роки)» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.
(0372) 58-48-10). Науковий керівник – Стрільчук Л. В.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). Опоненти:
Цепенда І. Є., доктор політ. наук, професор, ректор
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України); Макар В. Ю., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича МОН України). (559/8)

Воронкова Анастасія Ігорівна, тимчасово не працює:
«Мода в політичному процесі України: політико-технологічний вимір» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 701-0464). Науковий керівник – Денисенко І. Д., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри політології, соціології
і культурології (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Цокур Є. Г., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри політології (Запорізький національний університет
МОН України); Солових Є. М., кандидат політ. наук, доцент
кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації
та безпеки (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (563/8)

Горбачов Антон Володимирович, менеджер ТОВ
«УКРБУДОПТТОРГ»: «Моделі політичної поведінки громадян в процесі функціонування політичного ринку в
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Єрьомін Микола Борисович, аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця:
«Універсальний код кінематографу у міжнародній полі121

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тичній комунікації» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада Д
76.051.03 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий керівник – Чарських І. Ю., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
(Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН України). Опоненти: Фісанов В. П., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної інформації
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Карпчук Н. П., доктор політ. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (567/8)
Демиденко Олександр Ігорович, тимчасово не працює:
«Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку). Спецрада Д 76.051.03
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий керівник –
Богінська І. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН
України, м. Вінниця). Опоненти: Щедрова Г. П., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Карпчук Н. П., доктор політ. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). (568/8)
Головко Іван Костянтинович, тимчасово не працює:
«Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування парадипломатії на сучасному етапі» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372)
58-48-10). Науковий керівник – Грачевська Т. О., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара МОН України). Опоненти: Фісанов В. П., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
інформації (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України); Романюк Р. Й., кандидат
політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України). (569/8)
Мустафазаде Парвана Телман Кизи, науковий співробітник Інституту історії А. А. Бакіханова НАН Азербайджанської Республіки: «Зовнішня політика Азербайджанської
Республіки в Каспійському регіоні» (23.00.04 – політичні
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
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Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10).
Науковий керівник – Присяжнюк Ю. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і
дипломатичної служби (Львівський національний університет імені Івана Франка (МОН України). Опоненти: Федуняк С. Г., доктор політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України); Павлюк О. І., кандидат політ. наук, доцент кафедри психології
та філософії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). (607/8)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Турка Ростислав Орестович, викладач кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету
фізичної культури імені Івана Боберського: «Активізація
оздоровчої рухової активності населення з використанням спортивно-масових заходів системи спорту для всіх»
(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 – Чеховська Л. Я.,
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент
кафедри фітнесу та рекреації (Львівський державний
університет фізичної культури імені Івана Боберського).
Опоненти: Андрєєва О. В., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та
рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Путятіна Г. М., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, декан факультету циклічних видів
спорту, доцент кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська державна академія фізичної
культури). (413/8)
Петрица Петро Миколайович, асистент кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: «Формування фізичної культури особистості студента засобами фізичного виховання» (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 – Огнистий А. В., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Павлова Ю. О.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, старший науковий співробітник, професор кафедри теорії та методики
фізичної культури (Львівський державний університет
фізичної культури імені Івана Боберського); Андрес А. С.,
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент
кафедри фізичного виховання (Національний університет
«Львівська політехніка»). (414/8)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19
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Хассан Дандаш, фізіотерапевт-масажист «Spine Smart
Clinic», м. Бейрут, Ліван: «Фізична реабілітація хворих при
мінно-вибуховій травмі нижніх кінцівок на поліклінічному етапі» (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 – Підкопай Д. О., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної
терапії (Харківська державна академія фізичної культури).
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); Герасименко О. С., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, старший викладач
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка). (415/8)
Кошелева Олена Олександрівна, старший викладач
кафедри теорії і методики фізичного виховання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту:
«Оптимізація організаційно-методичних умов системи
фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти»
(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 – Москаленко Н. В.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна
академія фізичної культури і спорту). 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); Соколова О. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний
університет). (453/8)
Яковенко Артем Володимирович, старший викладач
кафедри спортивних ігор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту: «Організаційно-педагогічні умови трансформації системи фізичного виховання
школярів у зарубіжних країнах (XX ст. – початок XXI ст.)»
(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 – Москаленко Н. В.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна
академія фізичної культури і спорту). Опоненти: 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»); ТурСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '19

чик І. Х., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). (454/8)
Журавльов Юрій Геннадійович, старший викладач
кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту Запорізького національного технічного університету: «Підвищення фізичного стану студентів в процесі секційних занять з плавання з елементами
аквааеробіки» (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 –
Маліков М. В., доктор біол. наук, професор, декан факультету фізичного виховання (Запорізький національний
університет). 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); Яримбаш К. С.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця). (455/8)
Балджи Ілона Володимирівна, викладач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту: «Історичні та організаційно-методичні основи розвитку Олімпійського руху на Дніпропетровщині впродовж ХІХ – ХХІ ст.»
(24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада
К 08.881.01 у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий
керівник – Долбишева Н. Г., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, декан факультету фізичної культури і спорту (Придніпровська державна академія фізичної
культури і спорту). Опоненти: Борисова О. В., доктор наук з
фізичного виховання і спорту, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Томенко О. А., доктор
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (456/8)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Серьогіна-Берестовська Оксана Вікторівна, старший
лаборант кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури: «Державне регулювання розвитку сільської соціальної інфраструктури»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник –
Дєгтяр А. О., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (Хар123
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ківська державна академія культури). Опоненти: Парубчак І. О., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування (Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Баглик В. С., кандидат наук з держ. управління, заступник начальника курсу
післядипломної освіти факультету цивільного захисту (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). (24/8)
Тарасов Сергій Сергійович, викладач кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України: «Організаційно-економічний механізм державного управління формуванням кадрової політики України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у
Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Коврегін В. В.,
доктор наук з держ. управління, доцент, перший проректор (Національний університет цивільного захисту України
ДСНС України). Опоненти: Євсюков О. П., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри державної
служби, управління та навчання за міжнародними проектами (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту); Гончаренко М. В., кандидат наук з держ.
управління, доцент, доцент кафедри економічної теорії та
фінансів (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). (25/8)
Гада Оксана Богданівна, фахівець відділу забезпечення роботи з персоналом підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС
України: «Державне управління підготовкою фахівців
сфери цивільного захисту: досвід Республіки Польща для
України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий
керівник – Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений працівник освіти України,
начальник навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). Опоненти: Балашов А. М., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
адміністрування та управління (Міжрегіональна академія
управління персоналом); Бєлай С. В., доктор наук з держ.
управління, професор, старший науковий співробітник
НДЛ будівництва та оперативного застосування Національної гвардії України (Національна академія Національної гвардії України). (26/8)
Шевчук Олександр Русланович, науковий співробітник
наукового відділу з проблем державної безпеки навчаль124

но-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України: «Механізми державного регулювання фізичної культури й спорту
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий
керівник – Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру
(Національний університет цивільного захисту України
ДСНС України). Опоненти: Парубчак І. О., доктор наук з
держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Рибчич І. Є., кандидат наук з держ.
управління, старший викладач кафедри спортивної медицини, здоров’я людини (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського). (199/8)
Опар Наталія Василівна, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:
«Державне управління забезпеченням якості вищої освіти
України в умовах євроінтеграції» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському національному технічному університеті
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул.
Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник –
Мазак А. В., кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). Опоненти: Прокопенко Л. Л., доктор наук з
держ. управління, професор, завідувач кафедри права та
європейської інтеграції (Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України); Андрейчук С. К., кандидат наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри соціології та соціальної роботи (Національний університет «Львівська політехніка»). (381/8)
Шевченко Наталія Павлівна, помічник адвоката Лютак Л. Л., м. Калуш, Івано-Франківська обл.: «Державне
управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції»
(25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському національному
технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 5472-66). Науковий керівник – Малімон В. І., кандидат наук
з держ. управління, доцент, доцент кафедри публічного
управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти:
Бульба В. Г., доктор наук з держ. управління, професор,
декан факультету публічного управління та адміністрування (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
при Президентові України); Нагорна Г. О., кандидат наук з
держ. управління, старший викладач кафедри публічного
управління та регіоналістики (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). (384/8)
Ганцюк Тетяна Дмитрівна, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу: «Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
К 20.052.07 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 5472-66). Науковий керівник – Дзвінчук Д. І., доктор філософ. наук, професор, директор Інституту гуманітарної
підготовки та державного управління (Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Олійченко І. М., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний
університет); Лис А. Б., кандидат наук з держ. управління,
заступник керуючого справами – начальник управління
організаційно-інформаційної роботи та контролю ІваноФранківської міськради. (385/8)
Дурман Олена Леонідівна, старший викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету:
«Організаційний механізм державного управління освітнім
інформаційно-комунікаційним середовищем» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада К 20.052.07
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Лопушинський І. П., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри державного
управління і місцевого самоврядування (Херсонський
національний технічний університет). Опоненти: Науменко Р. А., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування
(Київський національний торговельно-економічний університет); Баран М. П., кандидат наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). (388/8)
Турчак Дмитро Васильович, директор ТОВ «ЮКРЕЙНІАН
ХЕЛСКЕА ГРУП»: «Механізми державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я» (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).
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Опоненти: 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); Віленський А. Б., кандидат наук з держ. управління, медичний
директор (ТОВ «ІСІДА-IVF»). (420/8)
Ленігевич Богдан Васильович, заступник директора
Долинського кооперативного об’єднання роздрібних торгових підприємств Івано-Франківської області: «Взаємодія
органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства» (25.00.01 –
теорія та історія державного управління). Спецрада К
20.052.07 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 5472-66). Науковий керівник – Новак-Каляєва Л. М., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління (Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). Опоненти: Молодцов О. В., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу); 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). (423/8)
Кучер В’ячеслав Анатолійович, заступник голови Київської облдержадміністрації: «Механізми соціального партнерства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил» (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: Мельничук Л. М., доктор
наук з держ. управління, начальник центру організації
освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених
(Інститут новітніх технологій та лідерства Національного
авіаційного університету); Паламарчук Т. П., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України). (424/8)
Тараненко Олена Петрівна, заступник директора з економічних питань Київського міського центру реабілітації
дітей з інвалідністю департаменту соціальної політики
Київської міської держадміністрації: «Державно-управлінські механізми запобігання корупції у сфері публічних закупівель» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного
управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул.
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Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник – Михненко А. М., доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу
управління та адміністрування (Національний авіаційний
університет). Опоненти: Івашова Л. М., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
управління та митного адміністрування (Університет митної справи та фінансів МОН України); Довгань В. І., доктор
наук з держ. управління, головний науковий співробітник
науково-дослідного відділу (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (429/8)
Якимчук Олег Феодосійович, керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних
технологій та телекомунікацій ПрАТ «Рівнеобленерго»:
«Державне управління інформаційним забезпеченням
еколого-економічної безпеки України в умовах кліматичних змін» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада К 26.142.06 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська,
2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений юрист України, проректор (Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти: Биркович Т. І.,
доктор держ. управління, професор, завідувач кафедри
державного управління і права (ПВНЗ «Київський університет культури»); Радченко О. В., доктор держ. управління,
професор, заслужений працівник освіти України, головний
науковий співробітник науково-дослідного відділу (Національна академія державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького). (481/8)
Бородін Євгеній Євгенійович, приватний підприємець: «Механізм медіації в системі публічного управління» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061)
228-07-79). Науковий керівник – Липовська Н. А., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
державного управління та місцевого самоврядування
(Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Васильєва О. І., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом (Національна академія державного
управління при Президентові України); Лопатченко І. М.,
кандидат наук з держ. управління, викладач кафедри
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту
(Національний університет цивільного захисту України).
(483/8)
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Гайдаш Дмитро Сергійович, начальник відділу по роботі
з державними установами та з підтримки зовнішніх зв’язків
з громадськістю ТОВ «МСД Україна»: «Державно-управлінські механізми реформи системи охорони здоров’я Польської Республіки в умовах підготовки до вступу в ЄС: досвід
для України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б;
тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник – Білинська М. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений
працівник освіти України, віце-президент (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Карамишев Д. В., доктор наук з держ. управління, професор, перший заступник директора (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Хожило І. І., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри державного управління та місцевого
самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). (484/8)
Якименко Сергій Васильович, заступник голови Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області:
«Державно-управлінські інновації як чинник модернізації
українського суспільства» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 08.804.04 у Дніпровському
державному аграрно-економічному університеті МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел.
(056) 373-70-36 Науковий керівник – Сиченко В. В., доктор
наук з держ. управління, професор, ректор (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської
облради). Опоненти: Антонова Л. В., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту (Чорноморський національний університет імені Петра
Могили); Застрожнікова І. В., кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного). (529/8)
Лісютін Антон Ігорович, керівник проекту власних торгових марок ТОВ «ШИКО»: «Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості 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: Ємельянов В. М., доктор наук з держ. управління, професор,
директор Інституту державного управління (Чорномор-
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ський національний університет імені Петра Могили);
Мохова Ю. Л., кандидат наук з держ. управління, доцент
магістратури державного управління ННІ післядипломної освіти (Донецький національний технічний університет, м. Покровськ). (637/8)
Валенков Василь Євгенович, викладач кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили: «Модернізація механізмів
державного управління розвитком соціальної сфери
України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 38.053.03 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. 50-03-33).
Науковий керівник – Беглиця В. П., доктор наук з держ.
управління, доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри державної служби (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України).
Опоненти: Орлова Н. С., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри управління (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Карпеко Н. М., кандидат наук з держ. управління, викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту
(Національний університет цивільного захисту України).
(641/8)
Островий Олексій Володимирович, керівник відділу аналітичної та роз’яснювальної роботи департаменту перевірки декларацій та моніторінгу способу життя
Нацагентства з питань запобігання корупції: «Формування
державної політики забезпечення кібернетичної безпеки
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: Шпачук В. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Таврійський національний
університет імені В. І. Вернадського); Довгань В. І., доктор наук з держ. управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу (Національна
академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького). (642/8)
Нерсесов Вадим Рафаельович, директор Інформаційно-аналітичного центру Донецького державного університету управління: «Удосконалення механізмів державного управління об’єктами інтелектуальної власності»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому державному університеті
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управління МОН України (87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-99). Науковий керівник –
Марова С. Ф., доктор наук з держ. управління, професор,
ректор (Донецький державний університет управління).
Опоненти: Васильєва О. І., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом (Національна академія державного управління при Президентові
України); Фесенко Н. С., кандидат наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія). (650/8)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Костьов’ят Ганна Ігорівна, викладач кафедри фінансів
і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України: «Державна політика стимулювання соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Сержанов В. В., доктор екон. наук, доцент,
декан економічного факультету (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН України). Опоненти: Білоскурський Р. Р., доктор екон. наук, доцент, декан економічного факультету (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Кучерова Г. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки
(Класичний приватний університет). (695/8)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Голопапа Дарина Ігорівна, секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління
забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду: «Письмові
докази в адміністративному судочинстві» (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, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Лазур Я. В., доктор юрид. наук, професор, декан
юридичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Стеценко В. Ю., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Довжанин В. М.,
кандидат юрид. наук, суддя Мукачівського міськрайонного суду. (32/8)
Каращенко Андрій Іванович, заступник начальника Закарпатської митниці Державної фіскальної служби: «Ад127
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міністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції у митних
органах України» (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, вул. Підгірна, 46;
тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Карабін Т. О.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет). ОпоненАти:
Різак М. В., доктор юрид. наук, помічник-консультант народного депутата України Верховної Ради України; Микульця І. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри правознавства (ЦДН «Закарпатський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжнародна академія управління персоналом»). (51/8)
Савченко Анастасія Олександрівна, головний спеціаліст відділу енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменеджменту Управління енергетичного менеджменту
та стандартизації департаменту технічного регулювання
енергоефективності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України: «Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та
зборів України в умовах децентралізації» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46020,
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-5051). Науковий керівник – Попова С. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри правоохоронної діяльності
та поліціїстики (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: 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»); Терещук Г. А., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний університет). (689/8)
Хиля Михайло Михайлович, директор філії Тернопільського національного економічного університету:
«Нормативно-правові акти як джерела адміністративного
права України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
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: Рибалка Н. О., доктор юрид. наук,
доцент, проректор (Національна академія прокуратури
України); Терещук Ю. В., кандидат юрид. наук, заступник
начальника (Волинська митниця ДФС України). (690/8)
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Лилик Віктор Анатолійович, перший заступник начальника Головного управління Державної фіскальної
служби у Житомирській області: «Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-8089). Науковий керівник – Ортинська Н. В., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Мовчан А. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри оперативно-розшукової
діяльності (Львівський державний університет внутрішніх справ); Грицак Х. М., кандидат юрид. наук, начальник
Івано-Франківського відділення Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України в ІваноФранківській області. (693/8)
Залужний Віталій Григорович, декан Криворізького
факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: «Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;
тел. (050) 961-99-28). Науковий керівник – Ківалов С. В.,
доктор юрид. наук, професор, президент (Національний
університет «Одеська юридична академія»). Опоненти:
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник
кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки (Університет Державної фіскальної служби України);
Задоя І. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
цивільного і трудового права (Національний університет
«Одеська морська академія»). (696/8)
Брачук Анастасія Олегівна, юрисконсульт юридичного
відділу КУ «Муніципальна служба комунальної власності
Одеської міської ради»: «Реалізація принципу сприяння
торгівлі у митному законодавстві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63).
Науковий керівник – Кормич Б. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри морського і митного права (Національний університет «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Мельник Р. С., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Писаренко Н. Б., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (697/8)
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