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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
20.06.2019

№ 872

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і
присудження наукових ступенів
від 20 червня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про Атестаційну колегію
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку визнання здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 05 серпня 2016 року № 952, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за
№ 1188/29318, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 20 червня 2019 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);
рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати
доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);
рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати
атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);
рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей
науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня
відповідно до списку (додаток 4);
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рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей
науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).
2. Скасувати:
рішення спеціалізованої вченої ради Д 55.859.04 Сумського національного аграрного університету та
Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів Держпромспоживслужби від 29 березня 2018 року, протокол № 11/1, про присудження наукового ступеня доктора ветеринарних наук
за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза» та відмовити у видачі диплома доктора
ветеринарних наук Зажарській Надії Миколаївні на підставі висновку;
рішення спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя від 15 листопада 2018 року, протокол № 74, про присудження наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» та відмовити у видачі диплома доктора економічних наук Співаку
Сергію Михайловичу на підставі висновку;
рішення спеціалізованої вченої ради Д 55.859.04 Сумського національного аграрного університету
та Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів Держпромспоживслужби від
30 листопада 2018 року, протокол № 18/2, про присудження наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та
імунологія» та відмовити у видачі диплома кандидата ветеринарних наук Кліщовій Жанні Євгеніївні
на підставі висновку.
3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:
скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою
вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);
персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники
рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.
4. Керівникам
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України»,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України,
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України,
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»,
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»,
Львівської національної академії мистецтв,
Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України,
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Сумського національного аграрного університету,
Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів Держпромспоживслужби,
Тернопільського національного технічного університету
взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:
1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Літвінова О. О.
а) за порушення вимог пункту 12 Порядку щодо повноти викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях здобувача голові спеціалізованої ради Пінчук І. Я., доктору медичних наук, старшому
науковому співробітнику;
вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Олійник О. П., кандидату медичних наук, старшому
науковому співробітнику;
б) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оцінки публікацій здобувача членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:
Табачнікова С. І., доктору медичних наук, професору;
Булахову Л. О., доктору медичних наук, професору;
Здорик І. Ф., кандидату медичних наук;
2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Зажарської Н. М.
а) за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність
дисертації ректору Сумського національного аграрного університету Ладиці В. І., доктору сільськогосподарських наук, професору;
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б) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку
про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду:
Улько Л. Г., доктору ветеринарних наук, професору;
Кухтину М. Д., доктору ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику;
Фотіній Г. А., доктору ветеринарних наук, професору;
в) за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку
офіційного опонента офіційним опонентам:
Кухтину М. Д., доктору ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику;
Тарасенко Л. О., доктору ветеринарних наук, доценту;
Величку В. О., доктору ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику;
3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Кліщової Ж. Є.
а) за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність
дисертації ректору Сумського національного аграрного університету Ладиці В. І., доктору сільськогосподарських наук, професору;
б) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку
про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду:
Ушкалову В. О., доктору ветеринарних наук, професору;
Корнієнку Л. Є., доктору ветеринарних наук, професору;
Кассічу В. Ю., доктору ветеринарних наук, професору;
в) за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку
офіційного опонента офіційним опонентам:
Ушкалову В. О., доктору ветеринарних наук, професору;
Наливайко Л. І., доктору ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику;
4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Бурачика А. І.
а) за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність
дисертації проректору з наукової роботи ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України» Іващуку О. І., доктору медичних наук, професору;
б) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку
про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:
Слободяну О. М., доктору медичних наук, професору;
Масній З. З., доктору медичних наук, професору;
Олійнику І. Ю., доктору медичних наук, професору;
5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Матвійчука О. Б. за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації
проректору з наукової роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Наконечному А. Й., доктору медичних наук, професору;
6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Куца К. В. за порушення вимог пункту 23 Порядку щодо обов’язкової участі в дискусії більше половини присутніх на захисті докторів наук із спеціальності здобувача голові спеціалізованої вченої ради Базиці Д. О., доктору
медичних наук, професору;
вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Ляшенко Л. О., кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику;
7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Нікуліної А. О. за
порушення вимог пункту 23 Порядку щодо обов’язкової участі в дискусії більше половини присутніх на
захисті докторів наук із спеціальності здобувача голові спеціалізованої вченої ради Майданнику В. Г.,
доктору медичних наук, професору;
вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Чуриліній А. В., доктору медичних наук, професору;
8) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Кузубової Т. О.
за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної
справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Березняку Олександру Сергійовичу, кандидату
юридичних наук, старшому науковому співробітнику;
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9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Приймак Х. П.
за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної
справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Цимбалі Л. І., кандидату мистецтвознавства;
10) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства БернацькоїГловалі Є. І. за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення
атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Сиротинській Н. І., доктору мистецтвознавства, професору;
11) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Марюхніч Н. В.
а) за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Кобеляцькому Ю. Ю., доктору медичних
наук, професору;
б) за порушення пункту 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо
прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до закладів вищої освіти або наукових
установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, ректору Запорізького національного технічного університету Бєлікову С. Б., доктору технічних наук, професору;
12) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Нейко О. В. за порушення пункту 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до закладів вищої освіти або наукових установ, що
мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, ректору ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України Рожку М. М., доктору медичних наук, професору.
5. За порушення вимог пунктів 9, 10, 11 Порядку щодо особистого виконання здобувачем дисертації
та щодо того, що дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати у певній галузі науки, пунктів 30, 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309,
щодо особистої відповідальності наукового консультанта (керівника) за якісне виконання докторантом
(аспірантом) дисертації, позбавити строком на два роки права участі у підготовці та атестації наукових
кадрів Фотіну Тетяну Іванівну, доктора ветеринарних наук, професора, стосовно дисертацій здобувача
наукового ступеня доктора ветеринарних наук Зажарської Н. М. та здобувача наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Кліщової Ж. Є.
6. Утворити:
апеляційну комісію для розгляду апеляції Данілової Ірини Сергіївни на рішення вченої ради ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» про відмову у присвоєнні їй вченого
звання старшого дослідника;
апеляційну комісію для розгляду апеляції Крюкової Ірини Олександрівни на рішення вченої ради
Одеського державного аграрного університету про відмову у присвоєнні їй вченого звання професора.
7. Затвердити склад апеляційних комісій, утворених відповідно до пункту 5 цього наказу, згідно з
додатком 6.
8. Відмовити у задоволенні апеляції Рало Ганни Олексіївни, залишивши в силі рішення МОН про
відмову у визнанні наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, здобутого у Ростовській державній
консерваторії імені С. В. Рахманінова (Російська Федерація), та у видачі їй Свідоцтва про визнання
документа про науковий ступінь на підставі висновку апеляційної комісії.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

Міністр
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Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки України
20.06.2019 № 872
СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого дослідника
БОГОСЛОВ’Я
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Говорун Сергій Миколайович, спеціальність 041 «Богослов’я»
БІОЛОГІЯ
Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Жолобак Надія Михайлівна, спеціальність 091 «Біологія»
Загородня Світлана Дмитрівна, спеціальність 091 «Біологія»
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
Демченко Віктор Олексійович, спеціальність 091 «Біологія»
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інститут агроекології і природокористування НААН України
Бунас Альона Анатоліївна, спеціальність 101 «Екологія»
Ткач Євгенія Дмитрівна, спеціальність 101 «Екологія»
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Гриппа Олександр Юрійович, спеціальність 102 «Хімія»
Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха
Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна, спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Іскендеров Турганбай Сейлханович, спеціальність 102 «Хімія»
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІ
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Животовський Руслан Миколайович, спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»
Зеленський Олег Іванович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Держаної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Байєр Олена Вадимівна, спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
Ткач Наталія Альбертівна, спеціальність 222 «Медицина»
Ляшенко Аліна Вікторівна, спеціальність 222 «Медицина»

В. о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації
6

С. Д. КРИШТОФ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України
20.06.2019 № 872
СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Д 20.051.06
Бігун Роман Іванович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
Д 26.248.01
Косогор Анна Олексіївна, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Куліш Володимир Вікторович, 01.04.11 «Магнетизм»
Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
Д 26.166.01
Хорошун Анатолій Сергійович, 01.02.01 «Теоретична механіка»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.18
Пипка Олександр Олександрович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
Д 64.845.02
Бондаренко Микола Вікторович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.01
Майструк Едуард Васильович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
Мирончук Галина Леонідівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
ХІМІЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
Д 08.078.01
Скнар Юрій Євгенович, 02.00.05 «Електрохімія»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.10
Салдан Іван Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.14
Пальчиков Віталій Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Д 26.198.01
Лушнікова Ірина Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України
Д 26.215.01
Котюк Людмила Анатоліївна, 03.00.05 «Ботаніка»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.05
Черлінка Василь Романович, 03.00.18 «Ґрунтознавство»
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
Д 09.052.02
Азарян Володимир Альбертович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин»
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Д 08.085.02
Яровий Сергій Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»
Д 35.072.04
Козак Руслан Олегович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів
з деревини»
Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
Д 26.880.01
Яковишина Тетяна Федорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Донбаська державна машинобудівна академія
Д 12.105.01
Абхарі Пейман (громадянин Ірану), 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
Запорізький національний технічний університет
Д 17.052.01
Нетребко Валерій Володимирович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
Інститут відновлюваної енергетики НАН України
Д 26.249.01
Накашидзе Лілія Валентинівна, 05.14.08 «Пеpетвоpювання відновлюваних видів енеpгії»
Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Д 08.188.01
Зберовський Василь Владиславович, 05.15.02 «Підземна pозpобка pодовищ коpисних копалин»
Сліденко Віктор Михайлович, 05.05.06 «Гірничі машини»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.01
Ісаєнко Дмитро Валерійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
Національний авіаційний університет
Д 26.062.03
Тачиніна Олена Миколаївна, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
Д 26.062.06
Духота Олександр Іванович, 05.02.04 «Теpтя та зношування в машинах»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Д 08.080.04
Ковров Олександр Станіславович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка», 21.06.01 «Екологічна безпека»
Д 08.080.07
Бочковський Андрій Петрович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
Чеберячко Юрій Іванович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Д 64.050.17
Гетьман Андрій Володимирович, 05.09.05 «Теоpетична електpотехніка»
Томашевський Роман Сергійович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Д 26.002.14
Скулиш Марія Анатоліївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.10
Романчук Василь Іванович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Семенов Андрій Олександрович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»
Д 35.052.12
Губар Юрій Петрович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
Іванчук Олег Михайлович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Д 35.052.17
Марущак Уляна Дмитрівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
Д 35.052.18
Демків Любомир Ігорович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
Національний університет харчових технологій
Д 26.058.02
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових,
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Д 26.058.06
Камбулова Юлія Вікторівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, кондитерських
виробів та харчових концентратів»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Д 41.085.01
Кровяков Сергій Олексійович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Д 41.113.01
Цірук Віктор Григорович, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Д 44.052.02
Гасій Григорій Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Сумський державний університет
Д 55.051.04
Симак Дмитро Михайлович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України
Д 35.226.01
Станкевич Олена Михайлівна, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Д 64.089.03
Борсук Сергій Павлович, 05.01.04 «Ергономіка»
Херсонський національний технічний університет
Д 67.052.01
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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Ушкаренко Олександр Олегович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.05
Бабій Юлія Олександрівна, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
СРД 26.709.12
Бородіна Наталія Анатоліївна, 21.02.03 «Цивільний захист»
Касаткіна Наталія Вікторівна, 21.02.03 «Цивільний захист»
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
СРД 26.712.01
Фик Олександр Ілліч, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України
Д 65.357.01
Хареба Олена Василівна, 06.01.06 «Овочівництво»
Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
Д 27.355.01
Мазур Наталія Петрівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
Подільський державний аграрно-технічний університет
Д 71.831.01
М’ялковський Руслан Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Запорізький національний університет
Д 17.051.01
Іваницька Світлана Григорівна, 07.00.01 «Історія України», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
Інститут археології НАН України
Д 26.234.01
Сергєєва Марина Сергіївна, 07.00.04 «Археологія»
Інститут історії України НАН України
Д 26.235.01
Маврін Олександр Олександрович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.10
Каріков Сергій Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Д 73.053.01
Верховцева Ірина Геннадіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
Степанчук Юрій Степанович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни»
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
Д 26.889.01
Сержанов Віталій Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів
України
Д 26.853.01
Поченчук Галина Михайлівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Д 26.239.02
Білоусова Олена Станіславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Д 26.006.01
Дейнека Тетяна Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»,
08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Д 26.006.02
Власюк Тарас Олександрович, 21.04.01 «Економічна безпека держави», 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Поляков Максим Валерійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Д 26.006.04
Гриджук Дмитро Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Д 20.051.12
Буртняк Іван Володимирович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
Київський національний торговельно-економічний університет
Д 26.055.03
Кучер Галина Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Луцький національний технічний університет
Д 32.075.03
Ліба Наталія Степанівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Львівський національний аграрний університет
Д 36.814.02
Ступень Роман Михайлович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
Якімцов Віктор Вікторович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
Львівський торговельно-економічний університет
Д 35.840.01
Білецька Ірина Мирославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Мельник Ірина Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Д 64.251.01
Ярошенко Іван Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Д 26.350.01
Нечипоренко Олександр Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Сава Андрій Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Чехов Сергій Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Д 26.350.02
Трачова Дар’я Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.03
Завербний Андрій Степанович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Овчарук Вадим Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Національний університет водного господарства та природокористування
Д 47.104.03
Біловодська Олена Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Ковшун Наталія Едуардівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Д 26.063.01
Пристемський Олександр Станіславович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Тимошенко Андрій Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Д 35.140.01
Семцов Володимир Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Тернопільський національний економічний університет
Д 58.082.01
Войцещук Андрій Дмитрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Дугінець Ганна Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Д 58.082.03
Фесенко Валерія Валеріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Д 58.052.05
Тарасова Ганна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Університет митної справи та фінансів
Д 08.893.01
Добровольська Олена Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Харківський державний університет харчування і торгівлі
Д 64.088.02
Жегус Олена Валентинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Д 64.832.02
Антошкін Вадим Костянтинович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
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Херсонський національний технічний університет
Д 67.052.05
Тюхтенко Наталія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Хмельницький національний університет
Д 70.052.01
Кобець Віталій Миколайович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
Чернігівський національний технологічний університет
Д 79.051.04
Андрейченко Андрій Вадимович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Ніколюк Олена Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Познанська Інна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.27
Ільїна Галина Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.16
Костючков Сергій Карпович, 09.00.10 «Філософія освіти»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Д 64.053.07
Гончаренко Ольга Анатоліївна, 09.00.10 «Філософія освіти»
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Інститут української мови НАН України
Д 26.173.01
Гірняк Світлана Петрівна, 10.02.01 «Українська мова»
Голікова Наталія Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.39
Павленко Юлія Юхимівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.13
Швець Алла Іванівна, 10.01.01 «Українська література»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.26
Анохіна Тетяна Олександрівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»,
10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Д 73.053.03
Варданян Марина Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
Качак Тетяна Богданівна, 10.01.01 «Українська література»
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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Д 61.051.07
Ткачук Тарас Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Д 26.732.01
Борсук Наталія Яківна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Д 08.727.02
Городецька Ірина Альбінівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Дуліба Євгенія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Запорізький національний університет
Д 17.051.07
Припутень Дмитро Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.02
Бабаскін Анатолій Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
міжнародне приватне право»

право;

Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.01
Єрмакова Ганна Станіславівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Кушнір Ігор Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Мазаракі Наталія Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень»
Мельник Ярослав Ярославович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
Орєхов Сергій Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Спектор Ольга Михайлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.04
Ключковський Юрій Богданович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Петренко Павло Дмитрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Д 26.001.05
Бірюкова Аліна Миколаївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
Д 26.001.06
Грабовська Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Д 26.001.10
Комарова Тетяна В’ячеславівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Д 26.001.46
Ганечко Олена Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Зубрицький Микола Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Сокоринський Юрій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
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Національна академія внутрішніх справ МВС України
Д 26.007.01
Павлишин Олег Володимирович, 12.00.12 «Філософія права»
Д 26.007.03
Жаровська Галина Петрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Д 26.007.05
Юсупов Володимир Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.19
Дніпров Олексій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Решота Володимир Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Ярмол Лілія Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Д 41.086.03
Сімутіна Яна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Д 41.086.04
Возняковська Крістіна Анатоліївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне
право»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Д 64.086.03
Гутник Віталій Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Д 64.086.04
Бориславська Олена Марківна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
СРД 41.722.02
Кудінов Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
Д 41.884.04
Денисова Аліна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Пащенко Олександр Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
Д 26.142.02
Клюєва Євгенія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Лисенко Сергій Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Попова Лілія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Д 35.140.02
Микитюк Микола Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
інформаційне право»

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

право;

15
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Приватний вищий навчальний заклад «Університет Короля Данила»
Д 20.149.01
Книш Віталій Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Сумський державний університет
Д 55.051.07
Рєзнік Олег Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Університет державної фіскальної служби України
Д 27.855.02
Зливко Станіслав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Литвин Наталія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Д 64.700.01
Дрозд Валентина Георгіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Ємець Леонід Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Завальний Михайло Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.28
Рябченко Юрій Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
Д 12.112.01
Лісовець Олег Васильович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Д 29.053.01
Топольник Яна Володимирівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Д 26.451.01
Мільто Людмила Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Інститут проблем виховання НАПН України
Д 26.454.01
Брежнєва Олена Геннадіївна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
Пєхота Беата Анна (громадянка Польщі), 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.19
Ткачук Галина Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни»
Д 26.852.12
Островська Галина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»
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Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Д 55.053.01
Бойченко Марина Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.06
Дьоміна Вікторія Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Чаговець Алла Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Д 64.053.04
Башкір Ольга Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Упатова Ірина Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Д 70.145.01
Ребуха Лілія Зіновіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Рідкодубська Ганна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Хмельницький національний університет
Д 70.052.05
Базильчук Олег Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Лисенко Олександра Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІ НАУКИ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України
Д 05.600.01
Воровський Олег Олегович, 14.01.03 «Хірургія»
Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»
Д 26.604.01
Лотоцька Олена Володимирівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН
України»
Д 26.614.01
Панасюк Олена Леонідівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»
Д 26.611.01
Гавриленко Юрій Володимирович, 14.01.19 «Оториноларингологія»
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»
Д 41.556.01
Величко Людмила Миколаївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка
України»
Д 64.607.01
Литвишко Валерій Олександрович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

НАМН

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
Д 41.563.01
Дієв Євген Вячеславович, 14.01.22 «Стоматологія», 14.02.03 «Соціальна медицина»
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Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН
України»
Д 26.555.01
Максименко Андрій Віталійович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН
України
Д 26.561.01
Ротар Олександр Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
Д 26.616.01
Лебідь Ігор Григорович, 14.01.11 «Кардіологія»
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ
України
Д 20.601.01
Витриховський Андрій Ігорович, 14.01.11 «Кардіологія»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Д 58.601.01
П’ятночка Володимир Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
Скоробогатов Андрій Миколайович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
Татарчук Людмила Василівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Д 17.600.01
Шеремет Михайло Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.02
Пахольчук Ольга Петрівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
Д 35.600.01
Матвійчук Олег Богданович, 14.01.03 «Хірургія»
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.02
Костюк Алевтина Леонтіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Лахно Ігор Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
Д 26.003.06
Яременко Лілія Михайлівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.01
Харченко Катерина Володимирівна, 14.01.07 «Онкологія»
Українська військово-медична академія Міністерства оборони України
СРД 26.717.01
Король Сергій Олександрович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
Сидорова Наталія Миколаївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.03
Воскобойнік Олексій Юрійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.04
Кривов’яз Олена Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація»
Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Д 64.605.02
Полова Жанна Миколаївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація»
Стадніченко Олександр Вікторович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація»
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Д 35.826.01
Бобрицька Ольга Миколаївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.03
Виговська Лілія Миколаївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
хвороби та імунологія»
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.807.02
Фурдичко Андрій Орестович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Київський національний університет технологій та дизайну
Д 26.102.07
Колосніченко Олена Володимирівна, 17.00.07 «Дизайн»
Косів Василь Михайлович, 17.00.07 «Дизайн»
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Д 27.053.04
Харченко Наталія Валентинівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Д 41.053.03
Булгакова Олена Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Фурман Анатолій Анатолійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Д 26.453.01
Позднишев Євген Вячеславович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної
роботи»
Д 26.453.02
Столярчук Олеся Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
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Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Д 26.450.02
Соколова Ганна Борисівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.11
Завацький Вадим Юрійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
Склярук Анастасія Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної
роботи»
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Д 64.700.04
Клименко Ігор Володимирович, 19.00.06 «Юридична психологія»
ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.01
Мазур Валентин Юрійович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
СРД 26.702.01
Гвоздь Віктор Іванович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
Дєнєжкін Микола Миколайович, 21.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
Сиротенко Анатолій Миколайович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.08
Павлов Дмитро Миколайович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.03
Козачук Олег Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Львівський державний університет фізичної культури
Д 35.829.01
Герцик Андрій Мирославович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Д 26.829.02
Випасняк Ігор Петрович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
Майструк Микола Іванович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Марченко Оксана Юріївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення»
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.03
Олійник Володимир Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Д 26.891.02
Мельничук Лариса Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
Д 26.142.04
Євсюков Олександр Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Д 64.858.01
Полякова Ольга Станіславівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.850.01
Піщанська Вікторія Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

В. о. директора департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

С. Д. КРИШТОФ

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки України
20.06.2019 № 872
СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Д 61.051.01
Демеш Шандор Шандорович, 01.04.04 «Фізична електроніка»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
К 41.053.07
Савчук Олена Сергіївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.09
Журавель Сергій Вадимович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
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Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Д 26.194.02
Пономаренко Роман Миколайович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Інститут математики НАН України
Д 26.206.01
Вигівська Людмила Вячеславівна, 01.01.01 «Математичний аналіз»
Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України
Д 64.157.01
Дормідонтов Анатолій Вікторович, 01.04.03 «Радіофізика»
Натаров Денис Михайлович, 01.04.03 «Радіофізика»
Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Д 26.191.01
Вовченко Володимир Юрійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Д 35.156.01
Баліга Василь Ярославович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Тимчик Роман Володимирович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.23
Безвіконний Олександр Іванович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
Становий Олександр Петрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
Д 26.001.31
Войтенко Леонід Михайлович, 01.04.08 «Фізика плазми»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.18
Пастухова Ірина Степанівна, 01.01.04 «Геометрія та топологія»
Національний авіаційний університет
К 26.062.13
Куліченко Микола Олександрович, 01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
К 26.002.31
Москвичова Катерина Костянтинівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»
Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Д 64.175.03
Конотоп Олексій Павлович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.13
Глибицький Дмитро Михайлович, 03.00.02 «Біофізика»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Д 64.052.02
Чорна Олена Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Д 64.052.04
Лобзов Леонід Дмитрович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.01
Сенета Мар’яна Ярославівна, 01.04.02 «Теоретична фізика»
Ткачук Іван Георгійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
ХІМІЧНІ НАУКИ
Інститут органічної хімії НАН України
Д 26.217.01
Кут Микола Михайлович, 02.00.03 «Органічна хімія»
Салієва Леся Миколаївна, 02.00.03 «Органічна хімія»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.25
Крикун Сергій Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.01
Вахула Андрій Романович, 02.00.03 «Органічна хімія»
Кархут Андрій Ігорович, 02.00.03 «Органічна хімія»
Кір’янчук Василина Федорівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.14
Водолаженко Марія Олександрівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
Король Наталія Іванівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
Шапошник Анна Миколаївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Д 26.254.01
Бойчук Юлія Миколаївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
Оленєва Віра Дмитрівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
Рокицький Ігор Володимирович, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
Солдаткіна Ольга Василівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
І. Я. Горбачевського МОЗ України»
К 58.601.04
Летняк Наталія Ярославівна, 03.00.04 «Біохімія»
Пономаренко Людмила Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

імені

Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України
Д 26.240.01
Галкін Олег Валерійович, 03.00.04 «Біохімія»
Лісаковська Ольга Олександрівна, 03.00.04 «Біохімія»
Пастухов Артем Олегович, 03.00.04 «Біохімія»
Пиршев Кирило Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»
Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України
Д 26.211.01
Шевченко Марія Василівна, 03.00.21 «Мікологія»
Щербакова Юлія Володимирівна, 03.00.21 «Мікологія»
Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Д 26.233.01
Дяків Світлана Вікторівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
Трохимчук Тетяна Юріївна, 03.00.06 «Вірусологія»
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Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Д 26.237.01
Косач Вікторія Романівна, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
Топольнікова Ярослава Віталіївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
Черній Світлана Вікторівна, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Д 64.242.01
Пономарьова Вікторія Леонідівна, 03.00.19 «Кріобіологія»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.14
Дудар Людмила Валеріївна, 03.00.06 «Вірусологія»
Маляренко Валентина Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»
Мартинюк Вікторія Олександрівна, 03.00.05 «Ботаніка»
Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.14
Ткаченко Вікторія Андріївна, 03.00.04 «Біохімія»
Храбко Мар’яна Іванівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України
Д 26.215.01
Юхименко Юлія Станіславівна, 03.00.05 «Ботаніка»
Одеський національний медичний університет МОЗ України
Д 41.600.01
Валіводзь Ірина Петрівна, 14.03.05 «Фармакологія»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
К 64.051.17
Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі (громадянин Іраку), 03.00.04 «Біохімія»
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Інститут геологічних наук НАН України
Д 26.162.02
Глонь Віталій Анатолійович, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»
Д 26.162.04
Шураєв Ігор Миколайович, 04.00.10 «Геологія океанів і морів»
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Д 26.203.01
Зюльцле Олег Веніамінович, 04.00.02 «Геохімія»
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Вінницький національний технічний університет
К 05.052.05
Бацала Ярослав Васильович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
К 05.052.06
Кучвара Олександра Мирославівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
К 26.802.01
Калінчик Віталій Васильович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
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Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Д 11.052.05
Чепіга Дар’я Анатоліївна, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»
Д 35.072.03
Тарас Василь Іванович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних pобіт»
Державний університет телекомунікацій
Д 26.861.05
Терещенко Антон Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Д 26.861.06
Лисиця Дмитро Олександрович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
Рабчун Дмитро Ігорович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
Шуклін Герман Вікторович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
Дніпровський державний технічний університет
К 09.091.02
Вернигора Віктор Дмитрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Магась Наталія Іванівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.10
Семененко Павло Володимирович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
К 08.051.01
Чепіжний Андрій Володимирович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна
Д 08.820.01
Баранов Ігор Олегович, 05.22.12 «Пpомисловий тpанспоpт»
Д 08.820.02
Білошицький Едуард Васильович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
Донбаська державна машинобудівна академія
Д 12.105.02
Антоненко Яна Сергіївна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та інстpументи»
Іщенко Олена Анатоліївна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та інстpументи»
Шаповалов Максим Валерійович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та
інстpументи»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Д 20.052.02
Витвицький Іван Іванович, 05.15.10 «Буріння свердловин»
Гутак Анатолій Дмитрович, 05.15.06 «Розpобка нафтових та газових pодовищ»
Д 20.052.03
Іванчук Василь Вікторович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Поварчук Дмитро Дмитрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Д 20.052.04
Добровольський Ігор Володимирович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
Юй Шуанжуй (громадянин КНР), 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
Яциняк Іван Ігорович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Д 08.188.01
Кочерга Віктор Миколайович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
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Інститут електродинаміки НАН України
Д 26.187.03
Банузаде Сахрагард Саід (громадянин Республіки Іран), 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі
і системи»
Панов Анатолій Володимирович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Д 26.194.02
Павленко Анна Ігорівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Д 26.204.01
Шарипанов Антон Веніамінович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України
Д 64.180.01
Литвиненко Олександр Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні
методи»
Хлуд Ольга Михайлівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Д 64.180.02
Бозбєй Людмила Сергіївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.01
Шкуро Максим Юрійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
Д 26.056.03
Мішук Катерина Миколаївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного
будівництва»
Д 26.056.05
Перебинос Альона Ростиславівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Київський національний університет технологій та дизайну
Д 26.102.02
Неймак Віталій Станіславович, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»
Д 26.102.03
Зелінський Григорій Юрійович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Д 45.052.06
Аргат Роман Григорович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
Савченко Юрій Володимирович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
К 45.052.04
Горбач Тетяна Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Кириченко Ірина Віталіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Холод Олексій Григорович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної
техніки»
Луцький національний технічний університет
К 32.075.02
Лемішка Ігор Анатолійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
Львівський торговельно-економічний університет
К 35.840.02
Кириченко Олена Василівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»
Льотна академія Національного авіаційного університету
К 23.144.01
Головенський Володимир Васильович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
Гришманов Дмитро Євгенійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
Трофименко Ірина Валеріївна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
26

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
К 18.053.02
Трушков Герман Віталійович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН
України
Д 26.171.01
Мороз Ольга Григорівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Національна металургійна академія України
Д 08.084.03
Власов Андрій Олександрович, 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»
Д 08.084.05
Явір Катерина Борисівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»
Національний авіаційний університет
Д 26.062.09
Гайдай Ольга Олександрівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»
Голич Юрій Володимирович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Д 64.062.01
Бабешко Євген Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Будіба Уіссам (громадянин Алжиру), 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
Зєйнієв Тєймур Гідаятович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Д 64.062.04
Кантемир Ірина Володимирівна, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
Нижник Сергій Миколайович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування
літальних апаратів»
Шорінов Олександр Володимирович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Д 64.050.07
Дорошенко Анастасія Юріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Ткаченко Василь Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Д 64.050.11
Рєзва Ксенія Сергіївна, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»
Д 64.050.13
Мордвінцева Ірина Олександрівна, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
Савченко Анатолій Вікторович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
Д 64.050.14
Гейко Геннадій Вікторович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Д 26.002.05
Іванова Вероніка Петрівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Петриченко Альона Ігорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Д 26.002.11
Нешта Анна Олександрівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
Д 26.002.13
Єлатонцев Дмитро Олександрович, 05.17.21 «Технологія водоочищення»
Д 26.002.18
Івіцька Дар’я Костянтинівна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу
речовин»
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Д 26.002.19
Манічева Наталя Віталіївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
Д 26.002.20
Клєвцова Марина Олександрівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення»
К 26.002.06
Гаран Ярослав Олександрович, 05.09.13 «Техніка сильних електpичних та магнітних полів»
Тимохін Олександр Вікторович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
Труніна Ганна Олексіївна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.05
Завущак Ірина Іванівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних
машин і систем»
Лазурак Зоряна Дмитрівна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
Рибчак Зоряна Любомирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Рижа Ірина Андріївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Чопей Ратібор Степанович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних
машин і систем»
Д 35.052.07
Корчак Богдан Орестович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»
Кубіцька Ірина Іванівна, 05.17.04 «Технологія пpодуктів оpганічного синтезу»
Д 35.052.08
Борецький Тарас Романович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Лагун Ілона Ігорівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Д 35.052.12
Доскіч Софія Василівна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Корлятович Тетяна Юріївна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Петров Сергій Леонідович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Шило Євгеній Олександрович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Д 35.052.14
Ковалишин Олег Степанович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
Теслюк Тарас Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Д 35.052.17
Гримак Олег Ярославович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Семенів Роксолана Михайлівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
Титаренко Роман Юрійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
К 35.052.20
Витвицький Василь Степанович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
Грицунь Олег Михайлович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
К 35.052.22
Фалик Тарас Сергійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Національний університет «Одеська морська академія»
Д 41.106.01
Северін Віталій Віталійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Д 38.060.02
Терлич Станіслав Володимирович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
Національний університет харчових технологій
Д 26.058.02
Рачок Віталій Вікторович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв»
Шеїна Аліна Вікторівна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
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Д 26.058.04
Щербина Віта Анатоліївна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»
К 26.058.05
Куєвда Юлія Валеріївна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Міркевич Роман Миколайович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Д 26.058.06
Мазур Любов Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, кондитерських
виробів та харчових концентратів»
Матяс Дарія Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, кондитерських
виробів та харчових концентратів»
Д 26.058.07
Янчик Марія Володимирівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Д 41.085.01
Агаєва Ольга Айярівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Д 41.113.01
Хильченко Тетяна Валентинівна, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»
Одеська національна академія харчових технологій
Д 41.088.01
Альхурі Юсеф Еліас Жоржет (громадянин Сирійської Арабської Республіки),
05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Одеський національний морський університет
Д 41.060.01
Єгупов Вячеслав Костянтинович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Король Валерія Юріївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
Одеський національний політехнічний університет
Д 41.052.04
Клевцов Сергій Валерійович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
Сумський державний університет
Д 55.051.04
Романько Сергій Миколайович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
Сєрікова Олена Миколаївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Тернопільський національний економічний університет
К 58.082.02
Грабовська Наталія Романівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
К 58.052.04
Філюк Ярослав Олександрович, 05.09.07 «Світлотехніка та джеpела світла»
К 58.052.06
Андрущенко Валентина Борисівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Дмитроца Леся Павлівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Харківський державний університет харчування і торгівлі
К 64.088.03
Городиська Олена Володимирівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Д 64.059.02
Весела Марія Анатоліївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Чернишова Олена Сергіївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Д 64.056.01
Гайдучок Олександр Григорович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
Д 64.056.04
Ізбаш Юрій Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Чайка Денис Олегович, 05.05.02 «Машини для виpобництва будівельних матеріалів і
констpукцій»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Д 64.052.01
Любарський Михайло Михайлович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Д 64.052.02
Бортнікова Вікторія Олегівна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»
Маций Ольга Борисівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Стоян Юрій Євгенович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Д 64.052.04
Горобець Юрій Миколайович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної
техніки»
Херсонський національний технічний університет
Д 67.052.01
Димова Ганна Олегівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Сіманенков Андрій Леонідович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Таргунакова Юлія Дмитрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
К 76.051.09
Котик Михайло Васильович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Д 38.053.05
Бережний Кирило Юрійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.01
Ткачук Петро Степанович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
СРД 26.709.01
Дуленко Дмитро Іванович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
Проценко Ярослав Миколайович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
СРД 26.709.12
Парталян Андрій Сергійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
Самберг Андре (громадянин Фінляндії), 21.02.03 «Цивільний захист»
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.03
Лєбєдєв Віталій Олександрович, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»
Щербінін Сергій Олександрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
СРД 26.712.01
Гусляков Олег Михайлович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
Турінський Олександр Васильович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Державна установа «Інститут зернових культур НААН України»
Д 08.353.01
Абельмасов Олексій Вікторович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Д 67.830.01
Добровольський Андрій Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Д 26.360.01
Коцар Марія Олександрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Моргун Іван Андрійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Інститут біології тварин НААН України
Д 35.368.01
Медвідь Світлана Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»
Роль Наталія Валеріївна, 03.00.04 «Біохімія»
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
К 05.854.01
Бовсуновська Ольга Вікторівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
Пущак Володимир Ігорович, 06.01.09 «Рослинництво»
Тирусь Марія Львівна, 06.01.09 «Рослинництво»
Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
Д 27.355.01
Мохначова Наталія Борисівна, 03.00.15 «Генетика»
Інститут садівництва НААН України
Д 27.375.01
Постоленко Людмила Валентинівна, 06.01.07 «Плодівництво»
Тарнавська Катерина Петрівна, 06.01.07 «Плодівництво»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
К 35.826.02
Блайда Іванна Миколаївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
Дружбяк Андрій Йосифович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України
К 27.380.01
Вересенко Оксана Миколаївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Распутенко Анатолій Олександрович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН
України
Д 64.354.01
Артем’єва Катерина Сергіївна, 06.01.04 «Агрохімія»
Мешреф Радван Бахаа (громадянин Сирії), 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.05
Волощук Олександр Васильович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
Д 26.004.10
Пророченко Тетяна Іванівна, 06.01.09 «Рослинництво»
Д 26.004.15
Бойко Марія Вікторівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
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Уманський національний університет садівництва
К 74.844.04
Алексейчук Ольга Михайлівна, 06.01.06 «Овочівництво»
Воєвода Лілія Ігорівна, 06.01.06 «Овочівництво»
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
К 64.803.02
Олейніков Євген Сергійович, 06.01.11 «Фітопатологія»
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Д 27.053.01
Волошин Ігор Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
Лазуренко Олена Григорівна, 07.00.01 «Історія України»
Тренкін Юрій Васильович, 07.00.01 «Історія України»
Державний університет інфраструктури та технологій
К 26.820.02
Ляшуга Ірина Юріївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
Янін Володимир Андрійович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
Запорізький національний університет
Д 17.051.01
Білай Юрій Вікторович, 07.00.01 «Історія України»
Тлєуш Віктор Махмутович, 07.00.01 «Історія України»
Інститут археології НАН України
Д 26.234.01
Бібіков Дмитро Валентинович, 07.00.04 «Археологія»
Радомський Іван Сергійович, 07.00.04 «Археологія»
Шевченко Олена Борисівна, 07.00.04 «Археологія»
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Д 26.228.01
Хоменко Віталій Олексійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.01
Магдич Олег Романович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
Марцинюк Марина Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
Д 26.001.20
Добріян Дар’я Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
Левчук Олена Віталіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни»
Петрушко Людмила Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»
Понипаляк Аліна Василівна, 07.00.01 «Історія України»
Київський університет імені Бориса Грінченка
К 26.133.02
Погуляєв Олександр Ігорович, 07.00.01 «Історія України»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.02
Падалка Сергій Сергійович, 07.00.01 «Історія України»
Приходько Микола Миколайович, 07.00.01 «Історія України»
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Національний університет «Острозька академія»
Д 48.125.02
Старжець Володимир Іванович, 07.00.01 «Історія України»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
К 26.709.04
Лухтан Андрій Іванович, 20.02.22 «Військова історія»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Д 41.051.08
Янов Дмитро Миронович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Д 58.053.04
Ткач Володимир Михайлович, 07.00.01 «Історія України»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.10
Матвієнко Тетяна Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
К 26.252.01
Литвиненко Ярослав Володимирович, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Харковенко Роман Володимирович, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Д 73.053.01
Орищенко Роман Михайлович, 07.00.01 «Історія України»
Поліщук Юрій Адамович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни»
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Д 44.877.02
Акулова Ганна Вікторівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці»
Сілантьєв Олег Ігорович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Д 26.006.01
Кочук Сергій Ігорович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
Д 26.006.02
Безверха Ірина Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Пісна Ольга Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Рубан Тетяна Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Д 26.006.03
Андрощук Мирослава Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
Герасименко Ганна Валентинівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка
і політика»
Д 26.006.04
Погорєлов Владислав Сергійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Святаш Світлана Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
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Д 26.006.07
Бабєєва Ольга Вячеславівна, 08.00.10 «Статистика»
Новиков Василь Вікторович, 08.00.10 «Статистика»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Д 12.052.02
Устинов Роман Георгійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Д 20.051.12
Євдокимова Наталія Вячеславівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Д 26.883.01
Мороз Максим Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Житомирський державний технологічний університет
Д 14.052.01
Павлушенко Тетяна Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)»
Цегельник Ніна Іванівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Запорізький національний університет
Д 17.051.08
Жарик Євгеній Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Терент’єва Наталія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Д 20.052.06
Крихівська Наталія Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Морозова Олена Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Київський національний торговельно-економічний університет
Д 26.055.01
Сломчинська Світлана Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Д 26.055.03
Баланчук Денис Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Бура Віталіна Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Гаврилова Лідія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.03
Зінченко Мирослава Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.12
Стрекаль Олег Олегович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
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Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Д 35.725.04
Воронка Ольга Зіновіївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»
Кристиняк Мирослава Богданівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської
діяльності»
Омельчук Леся Володимирівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»
Шупрудько Наталія Володимирівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
Львівський національний аграрний університет
Д 36.814.02
Баран Олег Романович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Максимюк Мирослав Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Соловей Юрій Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Львівський торговельно-економічний університет
Д 35.840.01
Ільчишин Степан Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Ярова Юлія Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Д 26.350.02
Кушнір Володимир Олександрович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Д 26.002.23
Салоїд Станіслав Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Сірик Максим Віталійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Національний університет «Львівська політехніка»
Д 35.052.03
Уголькова Олена Зіновіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Національний університет водного господарства та природокористування
Д 47.104.03
Бачишина Лариса Дмитрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
Срібна Євгенія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Федорук Марія Іванівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища»
Одеська національна академія харчових технологій
Д 41.088.05
Боднар Олена Андріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Константинова Тетяна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Шалений Володимир Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)»
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Одеський національний політехнічний університет
Д 41.052.10
Васильєва Валентина Юліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Нестеренко Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
К 41.051.11
Казакова Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
Д 26.142.03
Галькевич Марина Владиславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Прокопенко Юрій Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Д 26.063.01
Фротер Оксана Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Д 35.140.01
Відергольд Катерина Володимирівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
Небоженко Тетяна Тарасівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
К 41.119.01
Дорошкевич Вадим Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Іщенко Олена Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Колєсніченко Анастасія Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Мох Мохамад Аль Джавад (громадянин Республіки Ліван), 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством»
Олійник Юлія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Фісуненко Надія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Ягі Махмуд (громадянин Республіки Ліван), 08.00.03 «Економіка та управління національним
господарством»
Сумський державний університет
Д 55.051.06
Малиш Дмитро Олексійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Миненко Лілія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Тернопільський національний економічний університет
Д 58.082.01
Живко Максим Андрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
відносини»
Ліфанова Мар’яна Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Огінська Анастасія Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Пірникоза Павло Віталійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Д 58.052.05
Кузь Тетяна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Тимошик Михайло Морозенкович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Харківський державний університет харчування і торгівлі
Д 64.088.02
Асває Азаден Алі Масуд (громадянин Лівії), 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Д 64.832.02
Якимчук Юлія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
К 64.051.25
Перепелиця Анна Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
відносини»
Ставицька Алла Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Д 64.089.01
Хайло Яна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Херсонський національний технічний університет
Д 67.052.05
Лазебник Максим Романович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Федорова Надія Євгенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Хмельницький національний університет
Д 70.052.01
Коваленко Вікторія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»
Центральноукраїнський національний технічний університет
К 23.073.03
Дудко Сергій Вікторович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Д 73.053.05
Калініна Ганна Геннадіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Чернігівський національний технологічний університет
Д 79.051.04
Дубина Максим Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Пальоха Ольга Вадимівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Пархацька Ольга Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
Супруненко Світлана Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Шпомер Тетяна Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
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НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
К 14.053.02
Кукуре Софія Павлівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Д 26.161.02
Луценко Анна Володимирівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.27
Аветисян Анастасія Ігорівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.16
Буряк-Стефанова Наталія Борисівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
Д 26.053.21
Мелехова Оксана Сергіївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бердянський державний педагогічний університет
К 18.092.02
Герасименко Юлія Андріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
Писаревська Оксана Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
К 41.053.05
Аккурт Владислава Євгенівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
Грачова Аліна Вадимівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
Руденко Марина Юріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
К 14.053.03
Анхим Олексій Іванович, 10.01.06 «Теорія літератури»
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Д 26.178.01
Муравецька Ярослава Сергіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Д 26.172.01
Ахмад Інна Михайлівна, 10.02.02 «Російська мова»
Інститут української мови НАН України
Д 26.173.01
Карпенко Галина Петрівна, 10.02.01 «Українська мова»
Коваленко Віта Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
Приблуда Людмила Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»
Симоненко Ігор Володимирович, 10.02.01 «Українська мова»
Тимочко Богдана Василівна, 10.02.01 «Українська мова»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.11
Василюк Ольга Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»
Галицька Єлизавета Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»
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Ласінська Тетяна Анатоліївна, 10.02.16 «Перекладознавство»
Лисенко Катерина Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»
Літяга Владислава Владиславівна, 10.02.05 «Романські мови»
Д 26.001.15
Сивець Тетяна Василівна, 10.01.01 «Українська література»
Соловій Василь Васильович, 10.01.06 «Теорія літератури»
Київський університет імені Бориса Грінченка
К 26.133.08
Лєвочкіна Світлана Владиславівна, 10.02.04 «Германські мови»
Філатова Катерина Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.15
Кулина Ольга Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
К 35.051.23
Рослицька Мар’яна Василівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.26
Орлова Юлія Валентинівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Д 41.051.02
Васильєва Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
Микуляк Ольга Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
Рогач Юлія Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
Славінська Марина Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
К 58.053.02
Чуй Андрій Валерійович, 10.01.01 «Українська література»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
К 64.053.05
Любавська Юлія Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
К 64.051.07
Виниченко Володимир Васильович, 10.01.02 «Російська література»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.07
Коропецька Оксана Іллівна, 10.02.04 «Германські мови»
Марчук Оксана Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»
Томусяк Аліна Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»
Чорній Анастасія Любомирівна, 10.02.04 «Германські мови»
К 76.051.11
Паранюк Дан Вікторович, 10.01.06 «Теорія літератури»
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Інститут географії НАН України
Д 26.163.01
Бикова Марія Дмитрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
Лейберюк Олександр Михайлович, 11.00.12 «Географічна картографія»
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.07
Перегуда Юлія Андріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
К 26.001.22
Буряник Олеся Олексіївна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
К 32.051.08
Терлецька Оксана Василівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів»
Чабанчук Валентина Юріївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів»
Чебанова Юлія Василівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
К 26.130.03
Загребельна Наталія Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
Француз Іван Григорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
К 20.051.14
Данилюк Марина Богданівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Саветчук Віталій Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право»
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Д 61.051.07
Вакарова Олександра Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Корінний Сергій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Д 26.732.01
Карпушова Катерина Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Мороз Євген Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Д 08.727.02
Баган Ярослав Йосифович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Данилів Софія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Захарова Ольга Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Костиря Олександр Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Кузубова Тетяна Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
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Кузьменко Сергій Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Назаренко Герман Артемович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Яромій Іван Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Д 08.727.04
Васілін Євген Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Титаренко Сергій Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Донецький юридичний інститут МВС України
К 11.737.01
Мінгела Олег Андрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
К 11.737.02
Балабан Іван Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Бойко Анастасія Костянтинівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Гожій Вікторія Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Попова-Коряк Каріна Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Христофоров Андрій Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Запорізький національний університет
Д 17.051.07
Юшкевич Христина Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.02
Горецький Олег Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Кулинич Антон Павлович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
Мазур Віталій Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Д 26.236.03
Артемчук Дмитро Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Грінь Андрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Дерунець Наталія Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Черновол Ольга Петрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.01
Бондарев Олексій Борисович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Купрій Віталій Миколайович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Локшина Юлія В’ячеславівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Мельник Марія Богданівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.04
Андрущенко Галина Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
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Белей Єлизавета Несторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Бондаренко Богдан Дмитрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень»
Д 26.001.05
Бережанський Геннадій Іванович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
Винокуров Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Морозов Демид Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Пацкан Наталія Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
Д 26.001.06
Захаров Павло Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Лєзін Євгеній Євгенович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Д 26.001.10
Гузь Володимир Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Казьмірик Юлія Іванівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Мельник Андрій Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Шевчук Олександр Олександрович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Д 26.001.46
Алієва Саміра Тарлан Кизи, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Малишевська Зоя Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Медвецька Ольга Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Класичний приватний університет
К 17.127.07
Беспаль Ольга Леонідівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Старосєльцева Оксана Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Торбєєв Микола Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Червякова Оксана Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Науково-дослідний інститут публічного права
К 26.503.01
Бандура Світлана Олегівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Горбач Андрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Гриців Наталія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Дмитренко Роман Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Мозговий Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право»
Розсоха Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Соловей Олексій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Фазекош Олексій Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Харченко Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
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Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України
К 64.502.01
Заічко Олена Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Рябчук Святослав Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
К 26.501.01
Клубань Марія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Рой Олег Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України
Д 26.500.01
Біленко Віталій Ігорович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Дмитренко Володимир Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право»
Національна академія внутрішніх справ МВС України
Д 26.007.01
Ребенок Наталія Олександрівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
Д 26.007.04
Волинська Аліна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Волошина Яна Леонідівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Марунич Ганна Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Д 26.007.05
Воронін Володимир Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Комарова Марта Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Михайленко Віра Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Сухомлин Юлія Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Національний університет «Львівська політехніка»
К 35.052.23
Бундз Ростислав Олегович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Грицак Христина Михайлівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Павелко Юрій Романович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Савчук Микола Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Д 41.086.03
Волошанівська Тетяна Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
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Куцин Антон Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Маілунц Белла Еріківна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність»
Ніколенко Роман Олегович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Уразовська Ольга Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Д 41.086.04
Петруня Валентина Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне
право»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
К 26.004.16
Киценко Олександр Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Д 64.086.01
Колодчин Дмитро Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Маслова Олена Олегівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Попович Ольга Станіславівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Сліденко Андрій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Д 64.086.02
Ганжерлі Артур Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право»
Левада Олена Валеріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Шпак Максим Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право»
Д 64.086.03
Орлова Наталія Геннадіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Севастьяненко Катерина Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Сиротнікова Яна Євгенівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Соловйов Олексій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Тичина Вікторія Павлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
Усманов Юрій Ільдарович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Д 64.086.04
Джерелій Валерій Вікторович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
Кошеленко Каріна Віталіївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
Нестерова Наталя Іванівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
Одарюк Михайло Павлович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
Харатян Татевік Нерсесівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
СРД 41.722.02
Домброван Наталія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
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Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
Д 26.142.02
Євчук Тетяна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Коваленко Анатолій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Коваленко Юрій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Савинець Олена Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
К 26.142.05
Бондаренко Олена Григорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Звоненко Олена Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право»
Піцик Юрій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Свінціцька Олена Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
К 26.063.02
Варшавець Ярослав Леонідович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Фокін Ярослав Федорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Приватний вищий навчальний заклад «Університет Короля Данила»
Д 20.149.01
Віконський Василь Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень»
Митник Анна Костянтинівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Тернопільський національний економічний університет
К 58.082.04
Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право»
Салій Соломія Любомирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Університет державної фіскальної служби України
Д 27.855.02
Голоднова Тетяна Станіславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Д 27.855.03
Буркаль Віта Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право»
Черепій Петро Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Д 64.700.01
Дрозд Альона Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Іщенко Іван Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
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Литвиненко Анастасія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право»
Щербанюк Дмитро Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Д 64.700.02
Баглаєнко Станіслав Станіславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Бадахов Юрій Назірович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень»
Бахаєва Альона Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Коханська Маргарита Леонідівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право»
Мельник Вікторія Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень»
Мішок Сергій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Пояснік Олеся Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
К 64.051.30
Герасимов Олексій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
К 64.051.31
Могілевський Всеволод Сергійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
Хмельницький університет управління та права
К 70.895.02
Муринець Наталія Ярославівна, 12.00.12 «Філософія права»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
СРК 08.727.01
Коцюба Сергій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Національна академія внутрішніх справ
СРД 26.007.02
Білоус Роман Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Зоря Олег В’ячеславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Ніколаєнко Роман Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Романов Віталій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.04
Басараб Ольга Тимофіївна, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
Національний університет «Одеська юридична академія»
СРД 41.086.05
Світлицький Олексій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Сердюк Антон В’ячеславович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
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Харківський національний університет внутрішніх справ
СРД 64.700.07
Бережняк Віталій Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Деркач Наталія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Івашко Сергій Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Д 05.053.01
Корсун Юлія Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Омельчук Михайло Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
Д 12.112.01
Давискиба Вячеслав Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
К 27.053.03
Наливайко Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Пронікова Ірина Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Д 20.051.01
Доманюк Оксана Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Д 26.455.03
Ворон Ольга Григорівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
Гущина Наталія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Лавринець Анастасія Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Д 29.053.01
Дудник Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Маркова Оксана Миколаївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
Д 29.053.03
Васиньова Надія Сергіївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
Дем’янишин Володимир Миколайович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Дубовой Олександр Володимирович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Д 41.053.01
Гульчук Тетяна Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
Лай Сяоцянь (громадянка КНР), 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Панькевич Олена Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Сенчина Наталя Геннадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Д 14.053.01
Процюк Ірина Євгенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
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Інститут вищої освіти НАПН України
Д 26.456.02
Кузько Маріанна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Ткачук Олена Геннадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Шитікова Світлана Петрівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
Інститут педагогіки НАПН України
Д 26.452.05
Мондич Оксана Валентинівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (біологія)»
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Д 26.451.01
Дука Олег Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Інститут проблем виховання НАПН України
Д 26.454.01
Семеняко Юлія Борисівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
Хомич Олена Леонідівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Шкляр Наталія Анатоліївна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Д 26.133.05
Гамза Анна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
Костолович Тетяна Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
Д 26.133.06
Грищук Юлія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
К 26.133.01
Синишин Лілія Орестівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Криворізький державний педагогічний університет
К 09.053.01
Вербенець Анна Андріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
К 18.053.01
Брежнєва Світлана Борисівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Д 70.705.03
Яцишина Ніна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.01
Лук’янчук Мар’яна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Раструба Тетяна Віталіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Д 26.053.08
Ван Яюеці (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Лян Хайє (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Хуан Ханьцзє (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
К 26.053.09
Тріфаніна Любов Сергіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
К 26.709.06
Шалигіна Наталя Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Д 44.053.03
Ходаковська Лідія Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
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Рівненський державний гуманітарний університет
Д 47.053.01
Юрчук Олексій Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Д 55.053.01
Ду Ханьфен (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Жень Сіньян (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Ніколаєнко Лариса Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Панченко Єлизавета Андріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Рахманова Оксана Кахрамонівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Самойлова Юлія Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Сидоренко Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.06
Кікіна Наталія Михайлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Д 58.053.01
Коча Інна Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Надєждіна Ірина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Д 58.053.03
Навроцька Марія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Нечепоренко Марія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Українська інженерно-педагогічна академія
Д 64.108.01
Борисенко Катерина Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Гоголь Ірина Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Куруч Анна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Харківський Валерій Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Шапошник Ангеліна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
К 74.053.02
Боделан Марина Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Д 70.145.01
Бачинська Марина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Макогін Оксана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Хмельницький національний університет
Д 70.052.05
Алексінцева Тетяна Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Мишак Олена Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Д 23.053.02
Листюк Світлана Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
Панченко Галина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Національна академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02
Іваненко Ірина Віталіївна, 21.07.03 «Кадри органів та військ державної безпеки»
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України
Д 76.600.02
Кузьмінський Іван Володимирович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Левицький Іван Михайлович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Магденко Ганна Казимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Повар Мирослава Анатоліївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Цимбалюк Галина Юріївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
К 76.600.01
Бурачик Андрій Іванович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України
Д 05.600.01
Мазур Юлія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Мазченко Оксана Олексіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Рибалка Ярослав Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Д 64.603.01
Мангушева Вікторія Юріївна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН
України»
Д 26.614.01
Андрюшкова Наталя Григорівна, 03.00.06 «Вірусологія»
Державна установа «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»
Д 64.618.01
Сорокіна Ольга Георгіївна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Д 64.566.01
Дідкова Юлія Петрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
Кидонь Павло Володимирович, 14.01.16 «Психіатрія»
Кришталь Валентин Євгенійович, 14.01.16 «Психіатрія»
Мартиненко Яна Анатоліївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
Мірошников Олександр Олександрович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
Надкевич Андрій Лонгінович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»
Д 41.556.01
Гриценко Яків Анатолійович, 14.01.18 «Офтальмологія»
Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Д 26.553.01
Гарбузюк Валерій Валерійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Коваленко Наталія Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Нехаєнко Марія Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Толстанова Галина Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
Д 41.563.01
Адубецька Аліна Юріївна, 14.01.22 «Стоматологія»
Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Д 26.606.01
Турчин Андрій Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
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Державна установа «Інститут урології НАМН України»
Д 26.615.01
Артищук Василь Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
Кабіру Ахмад (громадянин Нігерії), 14.01.06 «Урологія»
Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»
К 26.620.01
Літвінов Олександр Олександрович, 14.01.16 «Психіатрія»
Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН
України»
Д 26.555.01
Маньковський Георгій Борисович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН
України»
Д 26.552.01
Старічек Галина Володимирівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
Яковлєва Вікторія Геннадіївна, 14.01.27 «Пульмонологія»
Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН
України
Д 26.561.01
Лаврик Ольга Андріївна, 14.01.03 «Хірургія»
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Д 26.562.01
Куц Костянтин Володимирович, 03.00.01 «Радіобіологія»
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ
України
Д 20.601.01
Бойчук-Товста Оксана Григорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Гайошко Олена Богданівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Лиманець Тетяна Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Огієнко Святослав Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»
Савченко Оксана Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
К 20.601.03
Бодня Ігор Павлович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
К 20.601.04
Моцюк Юлія Богданівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України»
Д 58.601.01
Гаврищук Юрій Миколайович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
Луцик Святослав Олександрович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
Мусієнко Андрій Миколайович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Д 58.601.02
Бойко Василь Васильович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Курило Оксана Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Левчик Олена Іванівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Франчук Максим Валентинович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
Д 08.601.02
Карпенко Ганна Володимирівна (громадянка Російської Федерації), 14.01.10 «Педіатрія»
Лук’яненко Ольга Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
Хомич Аліна Василівна, 14.01.11 «Кардіологія»
Чечель Вікторія Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»
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Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Д 08.601.01
Марюхніч Надія Володимирівна, 14.01.24 «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина»
Д 08.601.03
Горегляд Олексій Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
Казакова Катерина Станіславівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
Трясак Наталія Сергіївна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Д 17.600.01
Савченко Сергій Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»
Сиволап Дмитро Віталійович, 14.01.03 «Хірургія»
Донецький національний медичний університет МОЗ України
Д 11.600.04
Герасименко Вікторія Валеріївна, 14.01.12 «Ревматологія»
Полесова Таміла Равільєвна, 14.01.12 «Ревматологія»
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.04
Фень Сергій Вікторович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
Д 35.600.01
Вихтюк Тарас Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»
Ган Ірина Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Готь Софія-Роксолана Ростиславівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Кардашевська Ольга Ігорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Костура Вікторія Любомирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Лагода Людмила Сергіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
Пясецька Людмила Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Д 35.600.04
Камуть Наталія Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Садова Ольга Романівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Д 35.600.05
Бедзай Артем Олександрович, 14.01.11 «Кардіологія»
Кобітович Ірина Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Кульчицький Василь Володимирович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.01
Хижняк Юлія Василівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
Д 26.613.02
Мініна Ольга Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Мушак Наталія Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Фахрутдінова Тетяна Дамірівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Фейта Юлія Русланівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
Д 26.613.09
Білоус Марина Костянтинівна, 14.01.22 «Стоматологія»
В’юн Ганна Ігорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Д 26.613.11
Климишин Юлія Ігорівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
Національний інститут раку МОЗ України
Д 26.560.01
Аксьонов Олексій Анатолійович, 14.01.07 «Онкологія»
Іванкова Оксана Миколаївна, 14.01.07 «Онкологія»
Майданевич Наталія Миколаївна, 14.01.07 «Онкологія»
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Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
Д 26.003.01
Сирота Аліна Ігорівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Ставніченко Павло Вікторович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Д 26.003.02
Свирид-Дзядикевич Олександра Сергіївна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
Д 26.003.04
Морозик Анастасія Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Нікуліна Анна Олексіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
Одеський національний медичний університет МОЗ України
Д 41.600.01
Криворучко Таїсія Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»
Д 41.600.02
Джагіашвілі Ольга Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Кафтан Тетяна Віталіївна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
Коваль Лариса Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Українська медична стоматологічна академія
Д 44.601.01
Коваленко Віктор Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і
тканин МОЗ України
Д 26.631.01
Цимбалюк Руслан Степанович, 14.01.03 «Хірургія»
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.01
В’юн Сергій Валерійович, 14.01.03 «Хірургія»
Васько Андрій Романович, 14.01.07 «Онкологія»
Колеснік Ганна Іванівна, 14.01.03 «Хірургія»
Кривокульський Богдан Дмитрович, 14.01.07 «Онкологія»
Пасічник Олександр Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
Д 64.609.02
Ащеулов Олександр Михайлович, 14.01.10 «Педіатрія»
Матвієнко Сергій Олександрович, 14.01.10 «Педіатрія»
Морозова Оксана Олегівна, 14.01.10 «Педіатрія»
Ольховський Євген Сергійович, 14.01.10 «Педіатрія»
Харківський національний медичний університет МОЗ України
Д 64.600.02
Криничко Леонід Романович, 14.01.22 «Стоматологія»
Д 64.600.03
Сікора Владислав Володимирович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
Товажнянська Віра Дмитріївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
Туркевич Марта Олександрівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
Д 64.600.04
Борхаленко Юлія Анатоліївна, 14.01.11 «Кардіологія»
Синельник Вікторія Петрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
Д 64.600.06
Богачова Ольга Сергіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Лобас Михайло Віталійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
Помогайбо Катерина Георгіївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
Українська військово-медична академія Міністерства оборони України
СРД 26.717.01
Льовкін Ігор Миколайович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.03
Ал Нукарі Абдулкарім (громадянин Сирії), 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
Донченко Анастасія Олександрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Рудь Адель Миколаївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
Д 35.600.02
Нейко Оксана Василівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Д 64.605.01
Гудзь Надія Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Крюкова Анна Ігорівна, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів»
Рокунь Дарина-Марія Валеріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Сюмка Євгенія Ігорівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Д 64.605.02
Колісник Тетяна Євгеніївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація»
Літвінова Олександра Миколаївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація»
Тораєв Какагельди Нурягдиєвіч (громадянин Туркменістану), 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
Шилкіна Олена Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація»
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Інститут біології тварин НААН України
Д 35.368.01
Пащенко Алла Григорівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
Трач Вячеслав Володимирович, 03.00.04 «Біохімія»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Д 35.826.01
Васецька Анастасія Ігорівна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
Івахів Мар’яна Аркадіївна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
Кобилюх Ірина Богданівна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН України
Д 64.359.01
Піщанський Олександр Вікторович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
Філатов Сергій Володимирович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.03
Іванченко Надія Юріївна, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
Калнаус Олег Робертович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
Савчук Тарас Любомирович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
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Сумський національний аграрний університет
Д 55.859.04
Сумакова Наталія Василівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
К 20.051.08
Карпаш Оксана Мирославівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Марусик Наталія Іванівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Халайцан Володимир Петрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
Д 26.227.02
Генкін Антон Олександрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Кадум Леон Лейт (громадянин Франції), 17.00.04 «Кіномистецтво. Телебачення»
Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.807.02
Король Анастасія Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Морозов Артем Ігорович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Сізова Нінель Степанівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Київський національний університет технологій та дизайну
Д 26.102.07
Паранько Надія Петрівна, 17.00.07 «Дизайн»
Львівська національна академія мистецтв
Д 35.103.01
Кіщук Наталія Миколаївна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
Осадца Марта Зіновіївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
Приймак Христина Петрівна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
Студницький Іван Ростиславович, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
К 35.869.01
Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Данканич Ганна Михайлівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Мартинів Любомир Ігорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.850.01
Польовий Олег Григорович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Сиваш Ілона Олегівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Теребун Дмитро Сергійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
Д 41.857.01
Єргієва Катерина Іванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Кисляк Богдан Миколайович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
К 55.053.04
Є Сяньвей (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Лі Шуай (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Стахевич Галина Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Цао Хе (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
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Харківська державна академія дизайну і мистецтв
К 64.109.01
Ван Чжаохуй (громадянин КНР), 17.00.07 «Дизайн»
Ісмайлова Марія Сергіївна, 17.00.07 «Дизайн»
Кохан Наталя Михайлівна, 17.00.07 «Дизайн»
Сталінська Галина Дмитрівна, 17.00.07 «Дизайн»
Цяо Шубей (громадянка КНР), 17.00.07 «Дизайн»
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури
України
К 64.871.01
Кузьміна Олександра Анатоліївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
Лі Мін (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
АРХІТЕКТУРА
Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.02
Гарбар Марина Володимирівна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
Козлова Наталія Вікторівна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
Резга Куідер, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»
Швець Євгенія Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація
архітектури»

пам’яток

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Д 64.056.02
Вахніченко Олександра Віталіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»
Мартиненко Анна Сергіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»
Новак Наталя Василівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
К 64.089.06
Алджад Реяд Раджаб Мохамед (громадянин Лівії), 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація
пам’яток архітектури»
Шостак Ганна Сергіївна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Д 27.053.04
Бігунов Дмитро Олександрович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Пустовий Сергій Анатолійович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Ревуцька Ірина Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Д 41.053.03
Литвинчук Алла Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
К 26.451.02
Діденко Марина Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Д 26.453.01
Чемеринська Дзвіна Іванівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
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Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Д 26.457.01
Стельмащук Христина Романівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Д 26.450.02
Баташева Наталія Іванівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Березка Софія Вікторівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Недозим Інна Вікторівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Орлов Олег Вікторович, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.10
Желтова Марина Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Чемодурова Юлія Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Д 26.053.23
Бистров Антон Євгенович, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
К 26.709.05
Зубовський Дмитро Сергійович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
Карачинський Олексій Аркадійович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
К 41.051.07
Боднар Олена Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Іванова Майя Дмитрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
К 32.051.05
Мельник Юлія Сергіївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Ярощук Маріанна Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.11
Кондес Тетяна Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
Мамчур Ірина Вікторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
Українець Людмила Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
Фролова Лілія Борисівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.03
Глаголич Слава Юріївна, 19.00.04 «Медична психологія»
ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.01
Горбатюк Анатолій Петрович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»
Національна академія Національної гвардії України
СРД 64.726.01
Катещенок Андрій Валерійович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
СРК 26.709.02
Дроздов Сергій Семенович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

57

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.01
Бейліс Леонід Володимирович, 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок»
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України,
СРД 26.702.01
Василенко Сергій Петрович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Інститут соціології НАН України
Д 26.229.01
Мацко-Демиденко Ірина Вікторівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.30
Дукач Юлія Олександрівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
Нваодух Ебере Олучі (громадянка Федеративної Республіки Нігерія), 22.00.03 «Соціальні
структури та соціальні відносини»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.15
Єременко Юлія Вікторівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.08
Худик Ганна Олександрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.29
Нагорняк Іван Михайлович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку»
Д 26.001.41
Євсюкова Анастасія Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.17
Шелемба Марта Михайлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.12
Додонов Данило Романович, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»
Куницький Микола Прокопович, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»
Національний університет «Одеська юридична академія»
К 41.086.02
Іванова Анастасія В’ячеславівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
К 64.053.09
Євтухова Ганна Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Поліщук Олег Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Савельєва Тетяна Павлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.03
Назарук Наталія Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Інститут Служби зовнішньої розвідки України,
СРК 26.738.01
Шевченко Юлія Миколаївна, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Д 26.829.01
Ван Сіньїнань (громадянин КНР), 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Слободянюк Віктор Олександрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Строганов Сергій Валентинович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Улан Аліна Миколаївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Д 26.829.02
Буховець Божена Олегівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Івановська Ольга Едуардівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Калінкін Костянтин Львович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Калінкіна Олександра Денисівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
Перегінець Михайло Михайлович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення»
Ра’ад Абдул Хаді Мохаммад Алалван (громадянин Хашимітського Королівства Йорданії),
24.00.03 «Фізична реабілітація»
Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб (громадянин Хашимітського Королівства Йорданії), 24.00.03
«Фізична реабілітація»
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
К 08.881.01
Бакурідзе-Маніна Вікторія Борисівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних
груп населення»
Бур’яноватий Олександр Миколайович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Івченко Оксана Миколаївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
Кидонь Вікторія Володимирівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.03
Мепарішвілі Хвича Нодарович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Д 26.891.02
Жиденко Надія Анатоліївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Ліснича Вікторія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Паянова Ліана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Сухомлин Віктор Борисович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Хлапонін Дмитро Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
К 35.860.01
Книшик Світлана Іванівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Національна академія державного управління при Президентові України
Д 26.810.02
Бриль Марина Василівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
Селіванов Сергій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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Національний університет цивільного захисту України
Д 64.707.03
Карлов Тимофій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Левченко Сергій Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Подорваний Володимир Костянтинович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
К 41.863.01
Віліжінський Віктор Миколайович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
Войновський Микола Миколайович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
Гуненкова Оксана Вікторівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
Д 26.142.04
Рильська Вікторія Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Д 64.858.01
Барановська Тетяна Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Грабар Наталія Сергіївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Кухарева Ганна Петрівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Лукашов Олександр Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Озаровська Анастасія Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Сиволапенко Тетяна Леонідівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Федоров Гліб Омелянович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
К 08.051.19
Семен Наталія Федорівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
Д 26.165.01
Бруй Оксана Миколаївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Гарагуля Сергій Сергійович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Коновал Людмила Володимирівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Перенесієнко Ігор Петрович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Потіха Андрій Леонідович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

В. о. директора департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Соловйов Дмитро Володимирович, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них» (01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика; 03.00.02 – біофізика, фізико-математичні
науки). Спецрада Д 26.001.08 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Булавін Л. А., доктор фіз.-мат.
наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри
молекулярної фізики (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сторіжко В. Ю., доктор
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, директор
(Інститут прикладної фізики НАН України); Говорун Д. М.,
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заступник директора з наукової роботи (Інститут
молекулярної біології і генетики НАН України); Чалий К. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри біологічної та медичної фізики (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (180/9)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Романова Ірина Вікторівна, старший науковий співробітник Інституту сорбції на проблем ендоекології НАН
України: «Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом» (02.00.04 –
фізична хімія). Спецрада Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ, вул.
Генерала Наумова, 17; тел. (044) 422-96-32). Науковий
консультант – Кириллов С. О., доктор хім. наук, старший
науковий співробітник, директор (Міжвідомче відділення
електрохімічної енергетики НАН України). Опоненти: Білоус А. Г., доктор хім. наук, професор, академік НАН України,
завідувач відділу хімії твердого тіла (Інститут загальної та
неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України);
Іщенко О. В., доктор хім. наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Власова Н. М., доктор хім. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН
України). (108/9)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Будько Василь Іванович, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря СіСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

корського» МОН України: «Використання енергії сонячного
випромінювання та вітру для зарядження електромобілів»
(05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії).
Спецрада Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-а;
тел. (044) 206-28-09). Науковий консультант – Кудря С. О.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, завідувач відділу вітроенергетики (Інститут
відновлюваної енергетики НАН України). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
електричних станцій та систем (Вінницький національний
політехнічний університет МОН України); Каплун В. В.,
доктор тех. наук, професор, директор з інноваційного розвитку (ТОВ «АНТЕН-ЕНЕРГО»); Новський В. О., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії № 2 (Інститут електродинаміки НАН України).
(96/9)
Защолкін Костянтин Вячеславович, доцент кафедри
комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету: «Стеганографічно-орієнтовані моделі, методи і засоби контролю
цілісності та автентичності FPGA-базованих компонентів
комп’ютерних систем» (05.13.05 – комп’ютерні системи
та компоненти). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий консультант – Дрозд О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних
систем та мереж (Одеський національний політехнічний
університет МОН України). Опоненти: Саченко А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління (Тернопільський
національний економічний університет МОН України); Романюк О. Н., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Романкевич В. О.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри системного
програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (123/9)
Тюрікова Інна Станіславівна, доцент кафедри технології і організації харчових виробництв ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Наукове
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обґрунтування і розроблення технології напоїв резистентної дії з використанням волоського горіха» (05.18.16 –
технологія харчової продукції). Спецрада Д 26.058.07 у
Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044)
289-60-00). Опоненти: Свідло К. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій (Харківський торговельно-економічний
інститут МОН України); Тележенко Л. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри технології ресторанного і
оздоровчого харчування (Одеська національна академія
харчових технологій МОН України); Литовченко О. М., доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник
(Інститут садівництва НААН України). (155/9)
Богомол Юрій Іванович, доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Фізико-хімічні
основи керування структурою та властивостями армованих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних
умовах експлуатації» (05.16.06 – порошкова металургія
та композиційні матеріали). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 20482-62). Науковий консультант – Лобода П. І., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан
інженерно-фізичного факультету (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Пріхна Т. О., доктор
тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу технологій високих тисків, функціональних
керамічних композитів і дисперсних надтвердих матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН
України); Притула І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Інститут монокристалів НАН України); Баглюк Г. А., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України). (187/9)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Гудзенко Володимир Миколайович, заступник директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці
імені В. М. Ремесла НААН України: «Еколого-генетичні
основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної
частини Лісостепу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових
культур» НААН України (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий
консультант – Васильківський С. П. , доктор с.-г. наук,
професор. Опоненти: Козаченко М. Р., доктор с.-г. наук,
професор, головний науковий співробітник лабораторії
селекції і генетики ячменю (Інститут рослинництва імені
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В. Я. Юр’єва НААН України); Ващенко В. В., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри селекції і насінництва
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет МОН України); Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики
(Полтавська державна аграрна академія МОН України).
(6/9)
Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту
овочівництва і баштанництва: «Методологічні основи селекції кавуна (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et. Nakai) і
огірка (Cucumis Sativus L.) та їх практичне використання»
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 65.357.01
в Інституті овочівництва і баштанництва НААН України
(62487, Харківська обл., сел. Селекційне, вул. Інститутська,
1; тел. (057) 748-91-91). Науковий консультант – Корнієнко С. І., доктор с.-г. наук, доцент, член-кореспондент НААН
України (Інститут овочівництва і баштанництва). Опоненти: Хареба В. В., доктор с.-г. наук, професор, академік
НААН України, заступник академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства (Апарат президії НААН
України); Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики (Полтавська державна аграрна академія МОН України); Коломацька В. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, учений секретар, провідний науковий співробітник
лабораторії селекції та генетики соняшнику (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). (142/9)
Семенов Сергій Олексійович, провідний науковий співробітник лабораторії годівлі Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України: «Екологічна
парадигма в системі оптимізації біоресурсного потенціалу
свинарства» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в
Інституті агроекології і природокористування НААН України
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-2338). Науковий консультант – Жукорський О. М., доктор с.-г.
наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік-секретар Відділення зоотехнії НААН України. Опоненти:
Палапа Н. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору розвитку сільських територій (Інститут агроекології і природокористування НААН України);
Писаренко П. В., доктор с.-г. наук, професор, перший проректор (Полтавська державна аграрна академія); Борщенко В. В., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри годівлі
тварин та технології кормів (Житомирський національний
агроекологічний університет). (163/9)
Нейко Ігор Степанович, заступник директора ДП «Він
ницька лісова науково-дослідна станція» Українського НДІ
лісового господарства та агролісомеліорації НАН України:
«Еколого-генетичні засади популяційного та індивідуального відбору основних лісотвірних порід Правобережного Лісостепу України» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д
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26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування
НААН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел.
(044) 526-23-38). Науковий консультант – Фурдичко О. І.,
доктор екон. і с.-г. наук, професор, академік НААН України, директор (Інститут агроекології і природокористування НААН України). Опоненти: Власов В. В., доктор с.-г.
наук, професор, академік НААН України, директор (ННЦ
«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»); Тараріко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач відділення агроресурсів та інформаційних технологій (Інститут водних
проблем і меліорації НААН України); Копій Л. І., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології (Національний лісотехнічний університет України). (165/9)
Скляренко Юрій Іванович, докторант Сумського національного аграрного університету МОН України: «Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України» (06.02.01 –
розведення та селекція тварин). Спецрада Д 27.355.01 в
Інституті розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
НААН України (08321, Київська обл., с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Опоненти: Федорович В. В.,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції чорнорябих порід (Інститут розведення і генетики тварин імені
М. В. Зубця НААН України); Помітун І. А., доктор с.-г. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут тваринництва НААН України); Гиль М. І., доктор с.-г.
наук, професор, декан факультету технології виробництва
і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології (Миколаївський національний аграрний університет МОН України). (231/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Калачевська Лариса Іванівна, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету:
«Управління інноваційним розвитком сільських територій: теорія, методологія, практика» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
55.859.01 у Сумському національному аграрному університеті МОН України (40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-98). Науковий консультант –
Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Іляш О. І., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (Міжнародний університет фінансів); Макаренко П. М., доктор
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України,
завідувач кафедри економіки підприємства (Полтавська
державна аграрна академія); Скидан О. В., доктор екон.
наук, професор, ректор (Житомирський національний
агроекологічний університет). (10/9)
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Писар Надія Богданівна, докторант ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:
«Теоретико-методологічні засади формування і розвитку
поляризованого економічного простору в умовах глобалізації» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і
газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий консультант – Дергачова В. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений економіст України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний
університет); Шлафман Н. Л., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу розвитку підприємництва (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України);
Макарова М. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри документознавства та інформаційної діяльності
в економічних системах (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»). (13/9)
Красноносова Олена Миколаївна, старший науковий
співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: «Теоретичні аспекти обґрунтування
стратегічних пріоритетів розвитку територіальних громад
в Україні» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України (61166, м. Харків,
пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 702-08-67). Опоненти:
Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, директор Економіко-гуманітарного інституту (Запорізький національний
технічний університет); Уманець Т. В., доктор екон. наук,
професор, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України); Худолей В. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, ректор (Міжнародний науковотехнічний університет імені академіка Юрія Бугая). (21/9)
Михайленко Дар’я Геннадіївна, старший науковий
співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ індустріальних проблем розвитку
НАН України: «Теоретико-методологічні аспекти збалансованості економічної ефективності та соціальної справедливості в регіонах України» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.251.01
у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України
(61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 70208-67). Опоненти: Вахович І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Луцький національний технічний універ63
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ситет); Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор
ННІ економіки (Чернігівський національний технологічний
університет); Дмитришин Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). (22/9)
Микитась Аркадій Вікторович, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Економічні механізми
управління організаційно-правовою безпекою аграрних
підприємств: теорія, методологія, практика» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор, академік НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України); Єрмаков О. Ю., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Маркіна І. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
(Полтавська державна аграрна академія). (25/9)
Лохман Наталя Володимирівна, в. о. завідувача кафедри економіки та бізнесу Донецького національного
університету економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Кривий Ріг: «Розвиток інноваційного
потенціалу туристичних підприємств: теорія, методологія,
практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 08.120.01 у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
(49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел.
(0562) 32-14-68). Науковий консультант – Павлова В. А.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). Опоненти: Теребух А. А.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри туризму
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Давидова О. Ю., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу (Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН України); Яровий В. Ф., доктор екон. наук, доцент
кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
(Херсонський державний університет МОН України). (47/9)
Баранова Валерія Вадимівна, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Інтеграційна взаємодія на фінансовому ринку у забезпеченні економічної безпеки національного господарства: методологія,
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організація та практика» (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 – Жихор О. Б., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної теорії (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Желюк Т. Л., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та
публічного управління (Тернопільський національний економічний університет); Мамонтова Н. А., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
(Національний університет «Острозька академія»); Олешко А. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту (Університет державної фіскальної служби
України ДФС України). (76/9)
Кравчун Олексій Степанович, заступник директора
ТОВ «Компанія Прогрес»: «Теоретико-методологічні засади розвитку інвестиційних платформ в Україні» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 220-58-63). Науковий консультант – Покатаєва О. В.,
доктор екон. наук, професор, перший проректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Ульянченко О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН
України); Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор,
директор (Причорноморський НДІ економіки та інновацій);
Мельник М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач сектору просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (78/9)
Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу
Національного університету «Запорізька політехніка»:
«Управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації 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) 22058-63). Науковий консультант – Трохимець О. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри національної
економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет). Опоненти: Барна М. Ю., доктор екон. наук, професор, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи (Львівський торговельно-економічний університет
Укоопспілки); Ушенко Н. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій (Національний авіаційний університет); Черниш І. В., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). (80/9)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Жук Лілія Володимирівна, начальник НДЧ Національного університету «Львівська політехніка»: «Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Батченко Л. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
(Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури України); Левченко О. М., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України);
Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України). (143/9)
Пімоненко Тетяна Володимирівна, доцент кафедри
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумського державного університету: «Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий
консультант – Лєонов С. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики (Сумський
державний університет). Опоненти: Гончарук А. Г., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки (Міжнародний гуманітарний університет); Перевозова І. В., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу (Івано-Франківський державний технічний університет
нафти і газу МОН України); Смерічевський С. Ф., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Національний авіаційний університет). (183/9)
Швіндіна Ганна Олександрівна, доцент кафедри управління Сумського державного університету: «Методологічні
засади формування коопетиційної моделі організаційного
розвитку підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий консультант – Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, директор ННІ
фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет). Опоненти: Педченко Н. С., доктор екон. наук, професор, перший проректор
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
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торгівлі»); Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан
економічного факультету (Запорізький національний університет); Ястремська О. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця). (184/9)
Галасюк Віктор Валерійович, голова Комітету з питань
промислової політики та підприємництва, Верховна Рада
України: «Державне регулювання трансформації національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у
ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ,
вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий
консультант – Гужва І. Ю., доктор екон. наук, перший заступник директора (Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки). Опоненти: Наумов О. Б., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та маркетингу (Херсонський національний технічний університет); Панченко Є. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Сафонов Ю. М., доктор екон. наук,
професор, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»). (213/9)
Федосєєва Ганна Степанівна, доцент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету: «Формування конкурентних переваг виробників
сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті МОН України (54020,
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-1082). Науковий консультант – Шебаніна О. В., доктор екон.
наук, професор, декан факультету менеджменту (Миколаївський національний аграрний університет МОН України).
Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Яценко О. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної
торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Николюк О. М., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем
(Житомирський національний агроекологічний університет МОН України). (215/9)
Сєнько Олена Вікторівна, доцент кафедри менеджменту та економіки морського транспорту Національного
університету «Одеська морська академія»: «Стратегія забезпечення стійкого розвитку морського транспорту Укра65

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
їни» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-5103). Науковий консультант – Примачов М. Т., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та
підприємництва на морському транспорті (Національний
університет «Одеська морська академія» МОН України).
Опоненти: Кичко І. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
(Чернігівський національний технологічний університет
МОН України); Кібік О. М., доктор екон. наук, професор,
академік Транспортної академії України, завідувач кафедри національної економіки (Національний університет
«Одеська юридична академія» МОН України); Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (218/9)
Холявко Наталія Іванівна, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету: «Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у
Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел.
(0462) 66-51-03). Науковий консультант – Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки (Чернігівський національний технологічний університет МОН
України). Опоненти: Бурлуцька С. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки праці та менеджменту (Національний університет харчових технологій МОН
України); Куклін О. В., доктор екон. наук, професор, директор (Черкаський державний бізнес-коледж МОН України);
Левченко О. М., доктор екон. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Центральноукраїнський національний
технічний університет МОН України). (220/9)
Андросова Олена Федорівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Запорізька політехніка»: «Стратегія формування корпоративної культури та ефективність від її реалізації
на підприємствах машинобудування» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
консультант – Череп А. В., доктор екон. наук, професор,
декан економічного факультету (Запорізький національний університет). Опоненти: Дацій О. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та
страхової справи (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»); Савіна Г. Г., доктор екон. наук,
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професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи (Херсонський національний технічний університет); Шапошников К. С., доктор екон. наук,
професор, директор (Причорноморський НДІ економіки та
інновацій). (227/9)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Свириденко Оксана Михайлівна, декан філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика»
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.133.03
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 272-1902). Науковий консультант – Мазоха Г. С., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Сулима М. М.,
доктор філол. наук, професор, академік НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу
історії української літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України); Кузьменко В. І., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри східноєвропейських мов (Національна академія Служби безпеки
України); Рарицький О. А., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). (35/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Діденко Лариса Василівна, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету: «Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права
України: концептуальні положення» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України (65009,
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-3828). Науковий консультант – Кізлова О. С., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
кафедри цивільного та господарського права і процесу (Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти:
Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Русу-Гринько С. Д.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова); Андронов І. В.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного
процесу (Національний університет «Одеська юридична
академія»). (19/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Міловська Надія Василівна, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01
у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий консультант – Луць В. В., доктор юрид. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу проблем приватного права
(НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Довгерт А. С.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного приватного права (Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Васильєва В. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового
юридичного інституту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Венедіктова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (27/9)
Косиця Ольга Олексіївна, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету №
6 Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав викривачів в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий консультант – Рєзнік О. М., доктор юрид. наук, доцент, заступник директора
з наукової роботи ННІ права (Сумський державний університет). Опоненти: Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (ННІ права Міжрегіональної академії управління персоналом); Литвин Н. А.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби
України); Тімашов В. О., доктор юрид. наук, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного
права (Київський національний торговельно-економічний
університет). (44/9)
Книш Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського
інституту Київського університету права НАН України:
«Адміністративно-правові відносини у сфері охорони
здоров’я в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 58.082.04 у Тернопільському національному еконоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

мічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий
консультант – Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу
(Тернопільський національний економічний університет).
Опоненти: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент, керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції);
Світличний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Логвиненко Б. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). (58/9)
Головко Катерина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень
Причорноморського НДІ економіки та інновацій: «Систематизація муніципального законодавства України: теорія і
практика» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне
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
консультант – Бєлов Д. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). Опоненти: Мішина Н. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного права (Національний університет «Одеська юридична академія»);
Биков О. М., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут законодавства Верховної
Ради України); Дешко Л. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного публічного права (Київський національний торговельно-економічний університет). (62/9)
Кожевникова Вікторія Олександрівна, доцент кафедри
цивільно- та кримінально-правових дисциплін Київського університету права НАН України: «Науково-теоретичні засади обмеження прав суб’єктів сімейних відносин»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне 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). Наукові консультанти:
Луць В. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України);
Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
НАПрН України, заслужений юрист України, професор
кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Гринько С. Д., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного
права та процесу (Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова); Сліпченко С. О., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (66/9)
Крикун Віктор Борисович, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Адміністративно-правове регулювання
економіки України в кризових умовах» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 41.884.04 в Одеському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий консультант – Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Гуржій Т. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет
МОН України); Каменська Н. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного та адміністративного права (Державний університет інфраструктури та
технологій МОН України); Кузьменко О. В., доктор юрид.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи
Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). (89/9)
Нестор Наталія Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Київського НДІ судових експертиз
Міністерства юстиції України: «Адміністративно-правове забезпечення контролю за діяльністю судів (суддів)
в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
55.051.07 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 68-77-55). Науковий консультант – Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, заслужений
юрист України, професор кафедри цивільного права і
процесу (Тернопільський національний економічний університет); Коропатнік І. М., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри правового забезпечення Військового
інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Рєзнік О. М., доктор юрид. наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи ННІ права (Сумський державний університет). (189/9)
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Філіппов Станіслав Олександрович, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Кримінологічні засади
протидії транскордонній злочинності» (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 консультант – Орловська Н. А., доктор юрид.
наук, професор, начальник кафедри кримінального права
і процесу (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Юридичного ННІ (Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника); Головкін Б. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Бабенко А. М.,
доктор юрид. наук, доцент, декан факультету підготовки
фахівців для органів досудового розслідування (Одеський
державний університет внутрішніх справ). (196/9)
Покатаєв Павло Сергійович, перший проректор Класичного приватного університету, професор кафедри
публічного управління та землеустрою: «Адміністративноправове регулювання сфери благоустрою населених пунктів» (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 – Синявська О. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6
(Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень НАПрН України;
Сербин Р. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, проректор (Національна академія внутрішніх справ); Пахомов В. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства (Навчально-науковий інститут права Сумського
державного університету). (202/9)
Слінько Дмитро Сергійович, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Процесуальна економія репресивного впливу в кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий
консультант – Трубников В. М., доктор юрид. наук, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
фесор. Опоненти: Капліна О. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Юхно О. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
процесу та організації досудового слідства факультету № 1
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Стратонов В. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права
(Херсонський державний університет). (203/9)
Чумак Володимир Валентинович, провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії,
країн Балтїї та України: порівняльний аналіз» (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 – Клочко А. М., доктор юрид. наук,
доцент, проректор (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та
господарського права (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Юнін О. С., доктор юрид. наук,
доцент, директор ННІ заочного навчання та підвищення
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ). (204/9)
Васильєв Володимир Миколайович, доцент кафедри
правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правовий механізм протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності 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 – Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 (Харківський
національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Проневич О. С., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Шаповал Р. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Легеза Ю. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (205/9)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

Мота Андрій Федорович, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Теорія і практика протидії нелегальній
міграції органами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант – Остапенко О. І., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного та інформаційного
права (ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»). Опоненти: Курило В. І., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Пєтков С. В., доктор юрид. наук, професор,
директор Департаменту регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини; Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент, керівник
Департаменту з питань запобігання політичній корупції
Національного агентства з питань запобігання корупції.
(208/9)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Кугай Наталія Василівна, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: «Формування методологічних знань і вмінь майбутніх
учителів математики у процесі навчання дисциплін математичного циклу» (13.00.02 – теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д 73.053.02 у Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел.
(0472) 35-44-63). Науковий консультант – Бевз В. Г., доктор пед. наук, професор, професор кафедри математики
і теорії та методики навчання математики (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Матяш О. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри алгебри та методики навчання математики (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Шуда І. О., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації (Сумський державний університет); Крилова Т. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
вищої математики (Дніпровський державний технічний
університет). (94/9)
Попов Роман Анатолійович, начальник Управління
протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України: «Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу»
(13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тер69
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нопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02).
Науковий консультант – Малихін О. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри романо-германських мов і
перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Доброскок І. І.,
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач кафедри професійної освіти (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Коваленко О. А.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики
англійського усного і писемного мовлення (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Чайка В. М., доктор пед. наук, професор, декан
факультету педагогіки і психології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (110/9)
Кононова Марина Миколаївна, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка:
«Теоретичні і методичні основи професійного розвитку
майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий консультант – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, декан природничого
факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Бойчук Ю. Д.,
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Кучай О. В., доктор пед. наук, доцент
кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Рябова З. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). (126/9)
Чичук Антоніна Петрівна, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького: «Теоретичні і методичні засади
підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і
Великій Британії» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий
консультант – Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри
педагогіки та менеджменту освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Опоненти: Ничкало Н. Г., доктор пед. наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар
Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН
України; Огієнко О. І., доктор пед. наук, професор, профе70

сор кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Марусинець М. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). (128/9)
Кабанець Марина Миколаївна, завідувач кафедри
мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, м. Покровськ: «Розвиток
системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у
східноукраїнському регіоні (кінець XX – початок XXI ст.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України
(93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел.
(064) 524-03-42). Науковий консультант – Алфімов В. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти: Тадеєв П. О., доктор пед. наук,
професор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки (Національний університет водного
господарства та природокористування); Ваховський Л. Ц.,
доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України, м. Старобільськ); Волощук І. С., доктор пед. наук, професор, завідувач відділу
інноваційних технологій в освіті обдарованих, головний
науковий співробітник (Інститут обдарованої дитини НАПН
України). (130/9)
Андрощук Ігор Петрович, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки
майбутніх учителів трудового навчання та технологій до
організації позаурочної художньо-технічної діяльності
учнів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада
Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432)
27-60-45). Науковий консультант – Коберник О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
та освітнього менеджменту (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти:
Радкевич В. О., доктор пед. наук, професор, дійсний
член (академік) НАПН України, директор (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Пустовіт Г. П.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); Бойчук В. М.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (160/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Комар Олег Станіславович, доцент кафедри англійської
мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної освіти
вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада
Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань,
вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий консультант – Безлюдний О. І., доктор пед. наук, професор, ректор (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). Опоненти: Бахов І. С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Костікова І. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри теорії і практики англійської мови (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Шандрук С. І., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри лінгводидактики та іноземних мов (Центрально
український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (193/9)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Бистрицька Марина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології
опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Остеопороз при захворюваннях нервової системи: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика ускладнень» (14.01.21 –
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9;
тел. (0562) 31-22-57). Науковий консультант – Поворознюк В. В., доктор мед. наук, професор, керівник відділу
клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
(ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»). Опоненти: Колесніченко В. А., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і топографічної анатомії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Калашніков А. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України); Климовицький Ф. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький
національний медичний університет МОЗ України). (69/9)
Хмель Олег Володимирович, завідувач відділення хірургічного лікування туберкульозу та НЗЛ ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Хірургічне лікування хворих на
деструктивні форми хіміорезистентного туберкульозу
легень та його ускладнень» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній академії післяСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий консультант – Калабуха І. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач відділення торакальної хірургії (ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Сокур П. П.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України); Висоцький А. Г., доктор мед. наук, професор,
лікар-онколог відділення пухлин легень та середостіння
(Національний інститут раку МОЗ України); Макаров В. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії
№ 1 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (238/9)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Гарбузюк Майя Володимирівна, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: «Образ України
у польському театрі XIX століття: імагологічний аспект»
(17.00.02 – театральне мистецтво). 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:
Клековкін О. Ю., доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України, завідувач відділу теорії
та історії культури (Інститут проблем сучасного мистецтва
НАМ України); Фіалко В. О., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри театрознавства (Київський
національний університет театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого); Черкашина-Губаренко М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України,
професор кафедри історії світової музики (Національна
музична академія імені П. І. Чайковського). (45/9)
Ян Ірина Миколаївна, доцент кафедри музичного
мистецтва КЗВО «Академія мистецтв» Київської облради: «Український музично-драматичний театр в системі
соціокультурних зв’язків останньої третини XIX – початку
XX століття» (26.00.04 – українська культура). Спецрада Д
64.807.01 у Харківській державній академії культури Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький
узвіз, 4; тел. 731-51-05). Опоненти: Станіславська К. І.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Міністерства культури України); Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики
музичного виховання і диригування (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН
України); Мазепа Т. Л., доктор мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування (Львівська національна музична академія імені
М. В. Лисенка Міністерства культури України). (105/9)
71

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
АРХІТЕКТУРА
Павлів Андрій Петрович, кандидат тех. наук, доцент,
докторант кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»: «Теорія
імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий консультант – Черкес Б. С., доктор архітектури, професор,
директор Інституту архітектури (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти:
Тімохін В. О., доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри дизайну архітектурного середовища (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України); Вадімов В. М., доктор архітектури, професор, керівник відділу (КО «Інститут розвитку міста» Полтавської
міськради); Фоменко О. О., доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища (Харківський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (168/9)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Омельченко Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей
з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України:
«Психологія комунікативної діяльності дошкільників із
затримкою психічного розвитку» (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 консультант – Супрун М. О., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Соколова Г. Б., доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри дефектології
та фізичної реабілітації (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського);
Хохліна О. П., доктор психол. наук, професор, професор
кафедри авіаційної психології (Національний авіаційний
університет); Яковлева С. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти (Херсонський
державний університет). (3/9)
Колесніченко Олександр Сергійович, начальник НДЛ
морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії України НДЦ службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України: «Психологія
бойової травматизації військовослужбовців Національної
гвардії України» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27). Науковий консультант – Приходько І. І.,
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доктор психол. наук, професор, начальник НДЦ службово-бойової діяльності Національної гвардії України (Національна академія Національної гвардії України). Опоненти:
Землянська О. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціології та психології факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС
України); Кудерміна О. І., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ МВС України); Осьодло В. І., доктор
психол. наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського Міністерства оборони України). (37/9)
Антоненко Тетяна Леонардівна, професор кафедри
педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України: «Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості
майбутнього фахівця» (19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул.
Паньківська, 2; тел. (044) 288-33-20). Науковий консультант – Чепелєва Н. В., доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з науководослідної роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України). Опоненти: Бех І. Д., доктор психол. наук,
професор, дійсний член НАПН України, директор (Інтитут проблем виховання НАПН України); Помиткіна Л. В.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології (Національний авіаційний університет);
Пелех Ю. В., доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет). (104/9)
Шевченко Росіна Петрівна, завідувач кафедри практичної психології Одеського національного морського університету МОН України: «Система соціально-психологічного супроводу військовослужбовців в умовах трансформаційних змін соціуму» (19.00.05 – соціальна психологія;
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий
консультант – Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної психології (Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника МОН України); Кононенко О. І., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Попович І. С., доктор психол. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та соціальної психології (Херсонський
державний університет МОН України). (133/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Чухраєва Ганна Вікторівна, начальник Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного
відбору ДУ «Територіальне медичне об’єднання» МВС
України по Харківській області: «Психологія оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел.
288-19-63). Науковий консультант – Максименко С. Д.,
доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). Опоненти: Синьов В. М., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри
психокорекційної педагогіки (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Яковенко С. І., доктор психол. наук, професор, перший проректор (Київський інститут сучасної психології та психотерапії); Малкова Т. М., доктор психол. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри економіки підприємства соціальних технологій (Державний університет
телекомунікацій МОН України). (223/9)
Павелків Віталій Романович, декан психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету МОН України: «Психогенеза агресивної
та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д
26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-1963). Науковий консультант – Максименко С. Д., доктор
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Гошовський Я. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки МОН України); Кікінежді О. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України); Шамне А. В., доктор
психол. наук, доцент, професор кафедри психології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (225/9)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Ростецька Світлана Іванівна, доцент кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН
України: «Регіональна ідентичність в політичному процесі
сучасних європейських країн» (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 консультант – Наумкіна С. М., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ
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«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти:
Андрущенко Т. В., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових
технологій (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Денисенко В. М., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної
науки (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Монолатій І. С., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політології (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
(86/9)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ажажа Марина Андріївна, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту Запорізького національного університету:
«Державне управління модернізацією вищої освіти 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) 228-07-79). Науковий консультант – Покатаєв П. С., доктор наук з держ.
управління, професор, перший проректор (Класичний
приватний університет). Опоненти: Сиченко В. В., доктор
наук з держ. управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор (КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської облради); Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник
навчально-науково-виробничого центру (Національний
університет цивільного захисту України); Дегтяр А. О.,
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування (Харківська державна академія культури Міністерства культури України).
(83/9)
Бондаренко Олександр Геннадійович, докторант докторантури та ад’юнктури Національної академії Національної гвардії України: «Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на
кризові ситуації» (25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки і охорони громадського порядку).
Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий
консультант – Бєлай С. В., доктор наук з держ. управління,
професор, старший науковий співробітник НДЛ будівництва та оперативного застосування Національної гвардії
України НДЦ службово-бойової діяльності Національної
гвардії України (Національна академія Національної гвардії України). Опоненти: Беглиця В. П., доктор наук з держ.
управління, доцент, проректор з наукової роботи (Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН України); Ромін А. В., доктор наук з держ. управління,
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професор, начальник факультету пожежної безпеки (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України); Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ.
управління, завідувач кафедри публічного адміністрування та управління (Міжрегіональна академія управління
персоналом МОН України). (194/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Шайтуро Ольга Павлівна, доцент кафедри кримінальноправових дисциплін юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування
у сфері протидії злочинності» (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: Денисова Т. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, професор кафедри кримінального права (Інститут
права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету); Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права та правосуддя (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука);
Павликівський В. І., доктор юрид. наук, доцент, проректор
з навчальної роботи (Харківський економіко-правовий університет). (61/9)
Пайда Юрій Юрійович, проректор ПЗВО «Кам’янецьПодільський податковий інститут»: «Права людини і релігійна свобода: соціокультурні імплікації та нормативна
пропорційність» (12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень» та 12.00.12 –
філософія права). Спецрада Д 64.086.02 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий консультант – Балинська О. М., доктор юрид. наук, професор, проректор (Львівський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Литвинов О. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Луганський державний університет імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк);
Лук’янов Д. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного
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правознавства (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Головко О. М., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (84/9)
Швець Дмитро Володимирович, ректор Харківського
національного університету внутрішніх справ: «Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні
аспекти» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д
26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
520-08-89). Науковий консультант – Землянська О. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціології
та психології факультету № 6 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Кісіль З. Р., доктор юрид. наук, професор, декан факультету психології
(Львівський державний університет внутрішніх справ МВС
України); Криволапчук В. О., доктор юрид. наук, професор,
директор (Державний науково-дослідний інститут МВС
України); Тімченко О. В., доктор психол. наук, професор,
головний науковий співробітник НДЛ екстремальної та
кризової психології (Національний університет цивільного
захисту України). (247/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Гальчинська Юлія Миколаївна, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біорссурсів і природокористування України: «Розвиток біоенергетичного ринку України на засадах маркетингу» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий консультант – Ларіна Я. С.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Шпичак О. М., доктор екон. наук, професор, академік
НААН України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України); Іванишин В. В., доктор екон.
наук, професор, ректор (Подільський державний аграрнотехнічний університет); Варченко О. М., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності (Білоцерківський національний аграрний університет).
(111/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Варавін Антон Валерійович, молодший науковий
співробітник відділу теорії дифракції і дифракційної
електроніки Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Фазова синхронізація
частоти твердотільних джерел сигналів в короткохвильовій частині міліметрового діапазону радіохвиль»
(01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН
України (61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12;
тел. 763-43-19). Науковий керівник – Єрмак Г. П., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу теорії дифракції і дифракційної електроніки (Інститут радіофізики та
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти:
Маслов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Мишенко В. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу міліметрової радіоастрономії (Радіоастрономічний
інститут НАН України). (5/9)
Нікитенко Артем Леонідович, інженер І категорії НДЛ
квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Спектральні характеристики елементарних збуджень гексаферитів М-типу
у мм-діапазоні» (01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д
26.001.31 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Григорук В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри квантової радіофізики (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Серга О. О., доктор фіз.-мат. наук, приват-доцент,
науковий співробітник фізичного факультету (Університет
м. Кайзерслаутерн, Німеччина); Товстолиткін О. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики плівок
(Інститут магнетизму НАН та МОН України). (55/9)
Черніцький Сергій Віцентійович, молодший науковий співробітник Центру проектування активних зон НТК
«Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України: «Кінетика нейтронів підкритичного швидкого гібридного реактора та термоядерного
джерела нейтронів на основі комбінації стеларатора та
відкритої пастки» (01.04.21 – радіаційна фізика і ядерна
безпека). Спецрада Д 64.845.01 у ННЦ «Харківський фіСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

зико-технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків,
вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). Науковий керівник – Моісеєнко В. Є., кандидат фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, начальник відділу стелараторів (Інститут фізики плазми ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України). Опоненти: Лазурик В. Т., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри моделювання систем і технологій, декан факультету комп’ютерних
наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Литвиненко В. В., доктор тех. наук,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
керівник відділу фізики взаємодії випромінювання з речовиною (Інститут електрофізики і радіаційних технологій
НАН України). (91/9)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Тарнавський Сергій Степанович, молодший науковий
співробітник відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Синтез та вивчення протипухлинної активності похідних 2,5-дигідропірол2,5-діону та 1,2-дигідропірол-3-ону» (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 – Ярмолюк С. М., доктор хім. наук, професор,
завідувач відділу біомедичної хімії (Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України). Опоненти: Матійчук В. С.,
доктор хім. наук, професор кафедри органічної хімії
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Демченко А. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
відділу медичної хімії (Інститут фармакології та токсикології НАМН України). (1/9)
Котей Ігор Михайлович, провідний інженер відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України: «Нові інгібітори протеїнкіназ FGFR1 та СК2
на основі похідних тієно[2,3-d]піримідину» (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 – Ярмолюк С. М., доктор хім. наук,
професор, завідувач відділу біомедичної хімії (Інститут
молекулярної біології і генетики НАН України). Опоненти:
Матійчук В. С., доктор хім. наук, професор кафедри органічної хімії (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Кібірєв В. К., доктор біол. наук, професор
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). (2/9)
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Соломянний Роман Миколайович, провідний інженер
відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України: «Синтез біоактивних гетероцик
лічних сполук з сірко- та фосфоровмісними групами на
основі функціоналізованих енамінів» (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 – Броварець В. С., доктор хім. наук,
професор, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, заступник директора з наукової роботи (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В. П. Кухаря НАН України). Опоненти: Богза С. Л., доктор
хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії конденсованих гетероциклічних сполук (Інститут
органічної хімії НАН України); Горічко М. В., кандидат хім.
наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (12/9)
Мельничук Олександр Володимирович, науковий співробітник відділу каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України:
«Високопористі вуглецеві матеріали як елементи каталітичних систем» (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 – Головко Л. В., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії сорбентів та носіїв (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря
НАН України). Науковий консультант – 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:
Воронін Є. П., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії модифікування поверхні
оксидів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України); Іваненко І. М., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
І. І. Сікорського»). (95/9)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Штомпель Олександра Ігорівна, інженер відділу хімії
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН
України: «Пошук регуляторів росту рослин серед похідних
п’яти- та шестичленних азагетероциклів» (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 – Циганкова В. А., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероцик
лічних основ (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
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імені В. П. Кухаря НАН України). Опоненти: Білявська Л. О.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник відділу
загальної та ґрунтової мікробіології (Інститут мікробіології
та вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Чеканов М. О., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник відділу біомедичної хімії (Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України). (29/9)
Бойко Оксана Анатоліївна, біолог лабораторного відділення центрального госпіталю ВМУ СБ України: «Експериментальне моделювання структурно-функціональних
змін в органотипових культурах клітин щитоподібної залози щурів, опромінених пренатально радіоізотопом йоду131» (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 – Лавренчук Г. Й., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії клітинної
радіобіології (Інститут експериментальної радіології ДУ
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). Опоненти:
Дружина М. О., доктор біол. наук, старший науковий співробітник відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН
України»); Дерев’янко Л. П., доктор біол. наук, професор
кафедри м’ясних, рибних та морепродуктів (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
(30/9)
Мохаммад Алі Юсеф Аль Бегаі, стажист Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Вік-залежні особливості прояву гормезисного ефекту до іонів міді» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи,
4; тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Божков А. І.,
доктор біол. наук, професор, директор НДІ біології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Ушакова Г. О., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН України); Наконечна О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (230/9)
Ковальчук Тетяна Дмитрівна, молодший науковий
співробітник відділу трав’янистих рослин Національного
дендрологічного парку «Софіївка» НАН України: «Біоекологічні особливості видів роду Rhus L. у Правобережному Лісостепу України та перспективи 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) 285-4105). Науковий керівник – Косенко І. С., доктор біол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, директор (Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України).
Опоненти: Булах П. Є., доктор біол. наук, старший наукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
вий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
ландшафтного будівництва (Національний ботанічний сад
імені М. М. Гришка НАН України); Спрягайло О. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач кафедри екології та агробіології ННІ природничих та аграрних наук (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького).
(232/9)
Голубкова Ірина Миколаївна, провідний інженер відділу акліматизації рослин Національного ботанічного саду
імені М. М. Гришка НАН України: «Біолого-екологічні особливості представників роду Persica Mill. у Правобережному Лісостепу України, використання» (03.00.05 – ботаніка).
Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду
імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий керівник –
Клименко С. В., доктор біол. наук, професор, завідувач
відділу акліматизації плодових рослин (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти:
Якубенко Б. Є., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Кирієнко С. В., кандидат біол. наук, доцент кафедри екології та охорони природи (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (233/9)
Мохаммад Моршед Айед Алсардіа, стажист Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
МОН України: «Дослідження механізмів «відновлення»
певних біохімічних показників біологічно активними сполуками після дії токсичних доз іонів міді» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Божков А. І., доктор біол. наук, професор, директор НДІ біології (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Кравченко В. М., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри біологічної хімії (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України); Комісова Т. Є., кандидат біол.
наук, доцент, професор кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я. Р. Синельникова (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). (235/9)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Балега Анастасія Володимирівна, заступник начальника планово-фінансового відділу Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Мінерально-сировинна політика і планування геологічного вивчення надр
в умовах асоціації з ЄС» (04.00.19 – економічна геологія).
Спецрада Д 26.001.32 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Вижва С. А., доктор геол. наук, професор,
завідувач кафедри геофізики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: РудьСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ко Г. І., доктор геол.-мін., географ. і тех. наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України та Академії
гірничих наук України, голова Державної комісії України по
запасах корисних копалин; Чернієнко Н. М., кандидат геол.
наук, генеральний директор (ТОВ «Тутковський управління проектами»). (71/9)
Гавришків Галина Ярославівна, інженер II категорії відділу седиментологїї провінцій горючих копалин Інституту
геології і геохімії горючих копалин НАН України: «Мінералого-петрографічні особливості палеоценових відкладів
Берегової і Орівської скиб Українських Карпат в аспекті
їх нафтогазоносності» (04.00.17 – геологія нафти і газу).
Спецрада К 35.152.01 в Інституті геології і геохімії горючих
копалин НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а;
тел. (032) 264-97-99, 263-25-41). Науковий керівник – Радковець Н. Я., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу седиментологїї провінцій горючих
копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН
України). Опоненти: Куровець С. С., доктор геол. наук,
доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових
родовищ, проректор з науково-педагогічної роботи (ІваноФранківський національний технічний університет нафти
і газу); Бодлак П. М., кандидат геол. наук, старший науковий співробітник (Карпатське відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України). (73/9)
Гаєвська Юлія Петрівна, інженер І категорії відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту геології
і геохімії горючих копалин НАН України: «Літолого-фаціальні особливості еоценових відкладів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та Передових
скиб Скибової зони Українських Карпат у зв’язку з їх
нафтогазоносністю» (04.00.17 – геологія нафти і газу).
Спецрада К 35.152.01 в Інституті геології і геохімії горючих
копалин НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а;
тел. (032) 264-97-99, 263-25-41). Науковий керівник – Радковець Н. Я., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу седиментології провінцій горючих
копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН
України). Опоненти: Крупський Ю. З., доктор геол. наук,
професор кафедри екологічної та інженерної геології і
гідрогеології (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Здерка Т. В., кандидат геол. наук, доцент
кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу МОН України). (74/9)
Черемісська Оксана Мирославівна, провідний інженер відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України:
«Літогеохімія стебницьких відкладів нижнього міоцену
Передкарпатського прогину» (04.00.02 – геохімія). Спецрада К 35.152.01 в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а; тел.
(032) 264-97-99, 263-25-41). Науковий керівник – Радковець Н. Я., доктор геол. наук, старший науковий співро77
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бітник, завідувач відділу седиментології провінцій горючих
копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН
України). Опоненти: Крюченко Н. О., доктор геол. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка
НАН України); Боруцька Ю. З., кандидат геол. наук, викладач Екологічного коледжу (Львівський національний
аграрний університет). (75/9)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Камчатний Олексій Анатолійович, молодший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів
НАН України: «Залежність колекторських властивостей
викопного вугілля від природних і техногенних чинників
вуглегазового родовища» (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 – Молчанов О. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, директор (Інститут фізики гірничих процесів
НАН України). Опоненти: Садовенко І. О., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри гідрогеології та інженерної
геології (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); Макеєв С. Ю., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ
на великих глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України). (41/9)
Ларіна Світлана Олександрівна, молодший науковий
співробітник науково-технічного та інформаційного відділу ДП «Харківський НДІ технології машинобудування»:
«Моделі та методи планування стратегічного управління
сталого портфеля проектів» (05.13.22 – управління проектами і програмами). Спецрада Д 64.089.04 у Харківському національному університеті міського господарства
імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул.
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-32). Науковий
керівник – Кадикова І. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри управління проектами у міському господарстві і будівництві (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти:
Зачко О. Б., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності); Малєєва Ю. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (52/9)
Медведєв Євген Павлович, старший викладач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Підвищення ефективності транспортного забезпечення збирально-транспортного комплексу»
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 26.059.02 у
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Національному транспортному університеті МОН України
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел.
(044) 280-73-38). Науковий керівник – Лебідь І. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю (Національний транспортний
університет МОН України). Опоненти: Шраменко Н. Ю.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри транспортних технологій і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка МОН України); Фришев С. Г., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри агроінженерії (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»). (53/9)
Князєв Олександр Андрійович, інженер II категорії
Управління державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеської області: «Метод адаптивної комплексної фільтрації контенту в мережі Інтернет» (05.13.21 – системи захисту інформації). Спецрада
Д 41.816.02 в Одеській національній академії зв’язку імені
О. С. Попова МОН України (65029, м. Одеса, вул. Кузнечна,
1; тел. (048) 705-04-54). Науковий керівник – Каптур В. А.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи (Одеська національна академія
зв’язку імені О. С. Попова). Опоненти: Смірнов О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки
та програмного забезпечення (Центральноукраїнський національний технічний університет); Гнатюк В. О., кандидат
тех. наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем (Національний авіаційний університет). (54/9)
Назірова Тетяна Олександрівна, асистент кафедри прикладної математики і інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова: «Моделі та методи інтерпретації даних у інформаційних системах з неповною інформацією»
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.089.04
у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-32). Науковий керівник – Костенко О. Б., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики і інформаційних технологій (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти:
Годлевський М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій
управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Доценко Н. В., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (56/9)
Постоленко Андрій Михайлович, керівник виробничих та інших основних підрозділів ТОВ «К-Флекс – Україна»: «Особливості перетворення енергії довкілля при
фазових переходах води в лід і її використання для умов
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кліматизації» (05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії). Спецрада Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.
Гната Хоткевича, 20-а; тел. (044) 206-28-09). Науковий
керівник – Пуховий І. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Книш Л. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара МОН України); Бєляєва Т. Г., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної
теплофізики НАН України). (97/9)
Хахлюк Олексій Анатолійович, старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж Державного
університету телекомунікацій МОН України: «Розробка методики оптимального прийому багатопозиційних сигналів
сучасних мобільних мереж» (05.12.02 – телекомунікаційні
системи та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник – Беркман Л. Н., доктор тех. наук, професор, проректор (Державний університет телекомунікацій МОН
України). Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України); Колченко Г. Ф., кандидат тех. наук, доцент, начальник відділу
управління якістю ТОВ «Випробувальний центр «Омега»).
(109/9)
Кузнєцов Микола Олександрович, старший викладач
кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж
Одеського національного політехнічного університету:
«Моделі та методи підвищення контролепридатності схем
на FPGA та достовірності результатів в цифрових компонентах систем критичного застосування» (05.13.05 –
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 41.052.01
в Одеському національному політехнічному університеті
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел.
(048) 705-85-94). Науковий керівник – Дрозд О. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж (Одеський національний
політехнічний університет МОН України). Опоненти: Романюк О. Н., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
програмного забезпечення (Вінницький національний технічний університет МОН України); Глухов В. С., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). (122/9)
Герасін Олександр Сергійович, молодший науковий
співробітник НДІ «Проблеми екології та енергозбереження» Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова: «Моделі та засоби систем контролю і
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керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН
України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048)
705-85-94). Науковий керівник – Кондратенко Ю. П., доктор тех. наук, професор, заслужений винахідник України,
завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили МОН України). Опоненти: Рожков С. О., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики (Херсонська
державна морська академія МОН України); Беглов К. В.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних
технологій автоматизації (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (124/9)
Антонюк Віктор Вікторович, старший викладач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж
Одеського національного політехнічного університету:
«Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного
застосування» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному
політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса,
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий керівник – Дрозд О. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України). Опоненти: Саченко А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Романкевич В. О.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри системного
програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (125/9)
Телюра Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих
водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах» (21.06.01 –
екологічна безпека). Спецрада К 64.812.01 у НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Мінекології України (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел.
(057) 702-15-92). Науковий керівник – Дмитрієва О. О.,
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи та маркетингу наукових
досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля (НДУ «Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем»). Опоненти: Юрченко В. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології (Харківський національний
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університет будівництва та архітектури); Єрмакович І. А.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки (Національний університет
цивільного захисту України). (140/9)
Пономарьова Світлана Дмитрівна, тимчасово не працює: «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств» (21.06.01 – екологічна безпека).
Спецрада К 64.812.01 у НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінекології України
(61166, м. Харків, вул Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92).
Науковий керівник – Юрченко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології (Харківський національний університет
будівництва та архітектури). Опоненти: Мальований М. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
та збалансованого природокористування (Національний
університет «Львівська політехніка»); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології
(Сумський державний університет). (141/9)
Михалко Анастасія Олегівна, асистент кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної
техніки Київського національного університету технологій
та дизайну: «Вдосконалення системи оцінки якості та безпеки комплексної туристичної послуги за вимогами міжнародних стандартів» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.113.01
в Одеській державній академії технічного регулювання
та якості МОН України (65020, м. Одеса, вул. Ковальська,
15; тел. (048) 726-68-92). Науковий керівник – Хімічева Г. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної
техніки (Київський національний університет технологій
та дизайну МОН України). Опоненти: Гордієнко Т. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань (Одеська
державна академія технічного регулювання та якості МОН
України); Білей-Рубан Н. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри легкої промисловості та професійної освіти (Мукачівський державний університет МОН України).
(149/9)
Довгань Василь Володимирович, заступник начальника науково-виробничого відділу вимірювань електричних
і магнітних величин (відділ № 25) ДП «УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ»: «Вимірювальна система для діагностики підшипникових вузлів на основі аналогового інтерфейсу»
(05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин). Спецрада Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості МОН України (65020,
м. Одеса, вул. Ковальська, 15; тел. (048) 726-68-92). Науковий керівник – Орнатський Д. П., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних
систем (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти: Киричук Ю. В., доктор тех. наук, доцент,
80

професор кафедри приладобудування (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Ігнатенко П. Л., кандидат тех. наук, доцент кафедри технологій
машинобудування і деревообробки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (150/9)
Садовий Олексій Степанович, асистент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету: «Структурний синтез електромагнітних систем однофазних
трансформаторів і реакторів» (05.09.01 – електричні машини й 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 – Ставинський А. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
(Миколаївський національний аграрний університет). Опоненти: Яримбаш Д. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри електричних машин (Запорізький національний
технічний університет МОН України); Прус В. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри електричних машин й
апаратів (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського МОН України). (174/9)
Денисенко Андрій Миколайович, провідний інженер
із стандартизації ТОВ «Орган з сертифікації «ПРОМСТАНДАРТ» Мінекономрозвитку України: «Удосконалення кваліметричних методів оцінювання ризиків при забезпеченні
якості виробів медичного призначення» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення).
Спецрада К 64.108.04 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-88). Науковий керівник –
Тріщ Р. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
охорони праці, стандартизації та сертифікації (Українська
інженерно-педагогічна академія МОН України). Опоненти:
Бойко Т. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри приладів точної механіки (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Доценко Н. А.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін (Миколаївський національний аграрний
університет МОН України). (182/9)
Найдьонова Вікторія Євгеніївна, старший лаборант,
асистент кафедри геотехніки та підземних споруд Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України: «Несуча здатність бурових паль при дії
довантажувальних сил тертя ґрунту» (05.23.02 – основи і
фундаменти). Спецрада Д 41.085.03 в Одеській державній
академії будівництва та архітектури МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-34-88). Науковий керівник – Самородов О. В., доктор тех. наук, доцент,
професор, завідувач кафедри геотехніки та підземних споруд (Харківський національний університет будівництва та
архітектури МОН України). Опоненти: Винников Ю. Л., докСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19
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тор тех. наук, професор, в. о. директора ННІ нафти і газу
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка МОН України); Хонелія Н. Н., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри морських і річкових
портів, водних шляхів та їх технічної експлуатації (Одеський національний морський університет МОН України).
(234/9)
Кротов Олег Вікторович, асистент кафедри геотехніки
та підземних споруд Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України: «Стрічковий
фундамент з повздовжнім вирізом по підошві» (05.23.02 –
основи і фундаменти). Спецрада Д 41.085.03 в Одеській
державній академії будівництва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 72334-88). Науковий керівник – Самородов О. В., доктор тех.
наук, доцент, професор, завідувач кафедри геотехніки та
підземних споруд (Харківський національний університет
будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Зоценко М. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка МОН України); Митинський В. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри основ і фундаментів (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України). (239/9)
Маслияк Юрій Богданович, викладач кафедри
комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету МОН України: «Інтервальні моделі
процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами
автотранспорту та методи їх ідентифікації» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник –
Дивак М. П., доктор тех. наук, професор, декан факультету
комп’ютерних інформаційних технологій (Тернопільський
національний економічний університет МОН України).
Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України); Гребеннік І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України).
(241/9)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Яковець Людмила Анатоліївна, асистент кафедри
ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету: «Токсико-екологічна
безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного»
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті
МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел.
(0412) 22-04-17). Науковий керівник – Ткачук О. П., доктор
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

с.-г. наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Вінницький національний
аграрний університет). Опоненти: Писаренко П. В., доктор
с.-г. наук, професор, перший проректор, професор кафедри екології збалансованого природокористування та захисту довкілля (Полтавська державна аграрна академія);
Москалець В. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу (Інститут садівництва НААН України).
(42/9)
Калиновський Назар Володимирович, начальник дільниці по догляду за зеленими насадженнями КП «Зеленбуд» Житомирської міськради: «Біоіндикація екологічного стану лісових насаджень сосни звичайної в умовах
Житомирського Полісся» (03.00.16 – екологія). Спецрада
Д 14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир,
бульв. Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий керівник – Гузій А. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри експлуатації лісових ресурсів (Житомирський
національний агроекологічний університет). Опоненти:
Копій Л. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології (Національний лісотехнічний університет
України); Ландін В. П., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, завідувач сектору відділу радіаційної екології (Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН
України). (43/9)
Коробко Олександр Олександрович, старший лаборант
кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького:
«Біологічне обґрунтування застосування гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату у посівах нуту
в умовах Правобережного Лісостепу України» (03.00.12 –
фізіологія рослин). Спецрада К 74.844.02 в Уманському
національному університеті садівництва МОН України
(20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 4-6981). Науковий керівник – Карпенко В. П., доктор с.-г. наук,
професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності
(Уманський національний університет садівництва). Опоненти: Пида С. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки та зоології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН України); Герасько Т. В., кандидат с.-г. наук, доцент
кафедри хімії і біотехнологій (Таврійський державний
агротехнологічний університет МОН України). (138/9)
Шутко Сергій Сергійович, стажист, викладач кафедри
екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва: «Фізіологічні процеси
і продуктивність посівів соризу за дії гербіциду Пік 75 WG
і регулятора росту рослин Регоплант» (03.00.12 – фізіологія рослин). Спецрада К 74.844.02 в Уманському національному університеті садівництва МОН України (20305,
м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 4-69-81). Науковий керівник – Карпенко В. П., доктор с.-г. наук, про81
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фесор, проректор з наукової та інноваційної діяльності
(Уманський національний університет садівництва). Опоненти: Терек О. І., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри фізіології та екології рослин (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
Приплавко С. О., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біології (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України). (139/9)
Тітова Аліна Євгеніївна, старший лаборант лабораторії кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
МОН України: «Селекційна цінність колекційних зразків у
селекції нуту» (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 – Пузік В. К., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент
НААН України, завідувач кафедри агротехнології та екології (Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка МОН України). Опоненти: Кобизєва Л. Н., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи, головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва 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). (162/9)
Барилко Маргарита Григорівна, старший науковий
співробітник лабораторії селекції кормових культур Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України: «Особливості прояву
рівня цінних господарських ознак горошку посівного (ярого) в східній частині Лісостепу України» (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 – Бугайов В. Д., кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН України). Опоненти: Леонов О. Ю., доктор
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці, тритикале озимих
(Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України);
Чернуський В. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекції цукрових буряків (Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків НААН України). (164/9)
Шевченко Тетяна Леонідівна, старший науковий співробітник відділу екології та фармакогнозії Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природоко82

ристування НААН України: «Екологічні особливості інтродукції лікарських рослин в агрофітоценозах» (03.00.16 –
екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і
природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул.
Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник – Глущенко Л. А., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України). Опоненти:
Мудрак О. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук (КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти»); Рахметов Д. Б.,
доктор с.-г. наук, професор, в. о. завідувача відділу культурної флори, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка НАН України). (166/9)
Пірич Аліна Володимирівна, науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту
пшениці імені В. М. Ремесла НААН України: «Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої в селекції на морозостійкість
у Правобережному Лісостепу України» (06.01.05 – селекція
і насінництво). Спецрада К 27.380.01 у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (08853,
Київська обл., с. Центральне, вул. Центральна, корп. 2; тел.
(04574) 74-1-35). Науковий керівник – Ковалишина Г. М.,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу захисту рослин (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України), професор кафедри генетики, селекції і насінництва
імені професора М. О. Зеленського, директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Волощук О. П.,
доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства (Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН України); Стариченко В. М.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи з питань селекції,
завідувач відділу селекції і насінництва зернових культур
(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). (167/9)
Дубенець Микола Васильович, директор ПП Селекційно-виробничий центр «Яровіт»: «Адаптивний потенціал
сортів пшениці м’якої озимої селекції Полтавської державної аграрної академії в стресових умовах Лісостепу
України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д
08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур» НААН України (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14;
тел. (0562) 36-26-18). Науковий керівник – Тищенко В. М.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції,
насінництва і генетики (Полтавська державна аграрна
академія МОН України). Опоненти: Базалій В. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва (Херсонський державний
аграрний університет МОН України); Хоменко С. О., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
лабораторії селекції ярої пшениці (Миронівський інститут
пшениці імені В. М. Ремесла НААН України). (242/9)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Мурашова Ольга Петрівна, старший лаборант кафедри
всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського: «Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. XX ст.»
(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: Кульчицький С. В., доктор істор. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу історії
України 20 – 30-х рр. XX ст. (Інститут історії України НАН
України); Савченко Г. П., кандидат істор. наук, професор,
професор кафедри новітньої історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (20/9)
Букрєєв Тарас Борисович, викладач історії ДНЗ
«Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну»: «Досвід подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України в умовах формування радянського тоталітарного режиму» (07.00.01 – історія України).
Спецрада К 32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26). Науковий
керівник – Цибуленко Л. О., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри історії, археології та методики викладання (Херсонський державний університет). Опоненти: Романюк І. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Подкур Р. Ю., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник, вчений секретар відділу історії державного терору радянської доби
(Інститут історії України НАН України). (158/9)
Зінкевич Тимофій Семенович, митрополит Луцький і
Волинський Православної Церкви України: «Християнська
релігія і церква як чинник державотворення в Київській
Русі» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 32.051.03 у
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13;
тел. (0332) 72-01-26). Науковий керівник – Кучинко М. М.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Пивоваров С. В., доктор істор. наук, професор,
заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); Ляска В. М., кандидат істор. наук, завідувач відділу
охорони та популяризації історико-культурної спадщини
(КЗ «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Львівської облради). (159/9)
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Білоконь Альона Олександрівна, консультант ТОВ
«Современнік»: «Німецько-японські відносини напередодні Другої світової війни (1933 – 1939 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). 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 керівник – Тригуб О. П., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили). Опоненти: Корновенко С. В., доктор істор. наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького);
Павленко С. С., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник (Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького Міністерства культури
України). (170/9)
Золотар Людмила Миколаївна, провідний бібліотекар Бердянського державного педагогічного університету: «Розвиток сухопутних шляхів сполучення Таврійської
губернії в 1864 – 1914 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: Турченко Г. Ф., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України
(Запорізький національний університет); Левченко Г. С.,
кандидат істор. наук, доцент кафедри історії України
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
(199/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Кузьмук Світлана Григорівна, тимчасово не працює:
«Біхевіористичні фінанси: теоретична концептуалізація
та закономірності використання в економіці» (08.00.01 –
економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада
К 76.051.12 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці,
вул. М. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-48-07). Науковий
керівник – Нікіфоров П. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів і кредиту (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Юхименко П. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки та економічної теорії
(Білоцерківський національний аграрний університет МОН
України); Циганова Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). (8/9)
Грідін Олександр Володимирович, старший викладач
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка: «Іннова83

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ційний розвиток аграрних підприємств-виробників зерна»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 55.859.01 у
Сумському національному аграрному університеті МОН
України (40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160;
тел. (0542) 70-10-98). Науковий керівник – Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Крюкова І. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний аграрний університет); Лишенко М. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу (Сумський національний аграрний
університет). (9/9)
Ліпський Віталій Володимирович, начальник адміністрації морського порту Південний ПФ ДП «Адміністрація
морських портів України»: «Інвестування розвитку морських портів України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у
Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009,
м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Мінакова С. М., доктор екон. наук, професор, провідний науковий співробітник (Причорноморський
НДІ економіки та інновацій). Опоненти: Маргасова В. Г.,
доктор екон. наук, професор, заслужений економіст
України, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Красноносова О. М.,
кандидат екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН
України). (14/9)
Муніка Наталя Олександрівна, начальник управління
аудиту Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області: «Інституціоналізація соціально-економічного розвитку України в умовах децентралізації» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському
НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Стройко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних економічних відносин та економіки (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). Опоненти: Гальцова О. Л., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри національної
економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет); Іртищева І. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України). (15/9)
Оперенко Сергій Григорович, молодший науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управ84

ління Причорноморського НДІ економіки та інновацій:
«Стимулювання економічного зростання засобами податкового регулювання» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у
Причорноморському НДІ економіки та інновацій (65009,
м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Папаіка О. О., доктор екон. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Причорноморський НДІ
економіки та інновацій). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений економіст України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний
університет МОН України); Коваль В. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки
(Одеський торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету
МОН України). (16/9)
Рудь Микола Миколайович, начальник оперативноаналітичного управління Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України: «Регулювання економічного розвитку України: податкові інструменти»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському
НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Папаіка О. О., доктор екон. наук, професор, провідний науковий співробітник (Причорноморський НДІ економіки та
інновацій). Опоненти: Гальцова О. Л., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри національної економіки,
маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет); Сафонов Ю. М., доктор
екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України). (17/9)
Широков Максим Анатолійович, генеральний директор ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»: «Управління водними
ресурсами України в контексті продовольчої безпеки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському
НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Мінакова С. М., доктор екон. наук, професор, провідний науковий співробітник (Причорноморський НДІ економіки та
інновацій). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор екон. наук,
професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
МОН України); Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). (18/9)
Гавриленко Олексій Васильович, начальник управління
аудиту Головного управління Державної фіскальної служби
у Харківській області: «Системи моніторингу та контролю
економічних результатів діяльності в менеджменті аграрСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
них підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44;
тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Зайцев Ю. О.,
доктор екон. наук, доцент, начальник (Центральне управління Головного управління Державної фіскальної служби
у Харківській області). Опоненти: Плаксієнко В. Я., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю (Полтавська державна
аграрна академія); Крюкова І. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Одеський
державний аграрний університет). (23/9)
Майборода Олена Вікторівна, асистент кафедри
маркетингу Полтавської державної аграрної академії:
«Управління маркетинговою та логістичною діяльністю
підприємств-суб’єктів ринку плодоовочевої продукції»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у
Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-3888). Науковий керівник – Писаренко В. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Полтавська державна аграрна академія). Опоненти: Яців І. Б.,
доктор екон. наук, доцент, проректор з наукової роботи
(Львівський національний аграрний університет); Мандич О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
економіки та маркетингу (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка). (24/9)
Репілевська Оксана Юріївна, аспірант Херсонського
державного аграрного університету: «Соціально-економічний розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.
(057) 700-38-88). Науковий керівник – Скрипник С. В.,
кандидат екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування (Херсонський державний аграрний
університет). Опоненти: Новак Н. П., доктор екон. наук,
начальник (Новотроїцька державна податкова інспекція
Генічеського управління ГУ ДФС у Херсонській області);
Мармуль Л. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки (Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди). (26/9)
Голбан Тимофій Тимофійович, начальник департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства Полтавської облдержадміністрації: «Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного
виробництва» (08.00.03 – економіка та управління націоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

нальним господарством). Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії МОН України (36003,
м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (0532) 60-73-98).
Науковий керівник – Аранчій В. І., кандидат екон. наук,
професор, ректор (Полтавська державна аграрна академія
МОН України). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. наук,
професор, академік НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Калініченко С. М.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка). (48/9)
Овчарук Олена Михайлівна, асистент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії: «Антикризове управління підприємствами агропродовольчої
сфери» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії
МОН України (36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел.
(0532) 60-73-98). Науковий керівник – Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавська державна аграрна академія МОН України).
Опоненти: Мостенська Т. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного менеджменту та
ЗЕД (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Угрімова І. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (49/9)
Заворуєва Олена Сергіївна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин Кіровоградського інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»:
«Удосконалення стратегії управління розвитком туристичної галузі України» (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) 764-57-15). Науковий
керівник – Гуцалюк О. М., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної
діяльності (Центральноукраїнський національний технічний університет). Опоненти: Якименко-Терещенко Н. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Черниш І. В.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри туризму та
адміністрування (Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка МОН України). (77/9)
Попова Алла Олександрівна, начальник відділу обслуговування платників Запорізького управління офісу
великих платників податків ДФС: «Управління економічним механізмом великого промислового підприємства в
контексті фінансової безпеки» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної ді85

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
яльності). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник – Метеленко Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Інженерний
інститут Запорізького національного університету). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та
підприємництва (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя МОН України); Головкова Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів та економічної безпеки (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна). (79/9)
Порсюрова Ірина Петрівна, викладач-стажист кафедри обліку та інформаційних технологій у бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету:
«Облік і аудит операцій підприємства з цінними паперами» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у
Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;
тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Кащена Н. Б.,
кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів,
аналізу та страхування (Харківський державний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Ізмайлов Я. О.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Криворізький економічний інститут ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Михальчишина Л. Г., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (81/9)
Кашперська Анастасія Іванівна, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
Харківського державного університету харчування та торгівлі: «Організація внутрішнього контролю підприємств
ресторанного господарства» (08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий
керівник – Ковалевська Н. С., кандидат екон. наук, доцент,
професор кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування (Харківський державний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Назарова К. О., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та
аудиту (Київський національний торговельно-економічний
університет); Куцик П. О., кандидат екон. наук, професор,
ректор (Львівський торговельно-економічний університет). (82/9)
Вовченко Олена Владиславівна, молодший науковий
співробітник Центру інновацій та технологічного розвитку
86

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»: «Вплив
інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 26.130.04
у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113,
м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий керівник – Соловйов В. П., доктор екон. наук, професор, керівник Центру інновацій та технологічного розвитку,
заступник директора (ДУ «Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва
НАН України»). Опоненти: Єгоров І. Ю., доктор екон. наук,
член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих
технологій (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»); Булкін І. О., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач Міжгалузевої лабораторії з
питань формування та реалізації науково-технічної політики при відділі системних досліджень науково-технологічного потенціалу (ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН
України»). (90/9)
Угольков Євгеній Олегович, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного
університету «Львівська політехніка»: «Організування та
оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Карий О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Окландер М. А., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Зозульов О. В., кандидат
екон. наук, професор, професор кафедри промислового
маркетингу (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (144/9)
Кравченко Олександр Олександрович, тимчасово не
працює: «Оплата праці в контексті забезпечення кадрової безпеки» (08.00.07 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика). Спецрада К 44.877.03 у
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532)
50-91-70). Науковий керівник – Костишина Т. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).
Опоненти: Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та підприємництва (Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН України); Щербак В. Г., доктор екон. наук, професор,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
завідувач кафедри підприємництва та бізнесу (Київський
національний університет технологій та дизайну МОН
України). (145/9)
Сало Яна Вікторівна, викладач кафедри управління
персоналом та економіки праці Одеського національного
економічного університету: «Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського
середнього класу» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада К 44.877.03
у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532) 5091-70). Науковий керівник – Куліков Ю. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці (Одеський національний економічний університет). Опоненти: Романюк М. Д., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Семенченко А. В., кандидат
екон. наук, доцент кафедри економіки та соціальних наук
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця). (146/9)
Гандюкова Орина Володимирівна, тимчасово не працює: «Формування системи проектного управління розвитком 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) 764-5715). Науковий керівник – Томарева-Патлахова В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту
(Класичний приватний університет). Опоненти: Мамонтова Н. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, обліку і аудиту (Національний університет «Острозька академія»); Пуліна Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний
університет «Запорізька політехніка»). (171/9)
Рудь Юлія Леонідівна, старший викладач кафедри менеджменту Класичного приватного університету: «Формування стратегії всеосяжного розвитку 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) 764-57-15). Науковий керівник –
Покатаєва О. В., доктор екон. наук, професор, перший
проректор (Класичний приватний університет). Опоненти:
Хамініч С. Ю., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної теорії та маркетингу (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара); Чернявська О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та аудиту (Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій). (172/9)
Шушко Ольга Олегівна, завідувач відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних
досліджень та оціночної діяльності Запорізького наукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

во-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України: «Забезпечення економічної безпеки національної
економіки шляхом економічної експертизи» (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) 764-57-15). 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);
Ткач В. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
міжнародного туризму, готельно-ресторанної справи та
мовної підготовки (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»). (173/9)
Коджебаш Аліна Петрівна, молодший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: «Економіко-екологічний розвиток транспортно-логістичної складової відповідального поводження з відходами» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища). Спецрада Д 41.177.01 в Інституті проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048)
722-66-11). Науковий керівник – Хумарова Н. І., доктор
екон. наук, старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування (Інститут проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень НАН України).
Опоненти: Губанова О. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки природокористування (Одеський державний екологічний університет МОН
України); Шевченко Т. І., кандидат екон. наук, доцент,
старший науковий співробітник науково-дослідної частини (Сумський національний аграрний університет
МОН України). (179/9)
Полегенька Марина Анатоліївна, асистент кафедри менеджменту і права Дніпровського державного
аграрно-економічного університету МОН України: «Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 08.804.01 у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36).
Науковий керівник – Вініченко І. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки (Дніпровський
державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Хамініч С. Ю., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Прокопишин О. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування (Львівський національний
аграрний університет). (181/9)
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Сидоров Іван Петрович, здобувач кафедри економіки
Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Формування інвестиційної приваб
ливості молокопереробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському
державному аграрно-економічному університеті МОН
України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел.
(056) 373-70-36). Науковий керівник – Вініченко І. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки (Дніпровський державний аграрно-економічний університет).
Опоненти: Ульянченко О. В., доктор екон. наук, професор,
член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва);
Довгаль О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук (Миколаївський
національний аграрний університет). (211/9)
Баула Олексій Віталійович, асистент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну: «Активізація корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу в національній економіці»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15;
тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник – Ганущак-Єфіменко Л. М., доктор екон. наук, професор, декан факультету підприємництва та права (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Хамініч С. Ю.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара); Іванова З. О., кандидат
екон. наук, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (212/9)
Казанджі Альона Вікторівна, асистент кафедри менеджменту Одеського державного аграрного університету:
«Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового комплексу України»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 38.806.01 у
Миколаївському національному аграрному університеті
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе,
9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий керівник – Запша Г. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Одеський державний аграрний університет МОН
України). Опоненти: Чирва О. Г., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки та бізнес-освіти (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН України); Яценко В. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри туризму і готельно-ресторанної справи (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького МОН України). (214/9)
Волік Майя Анатоліївна, директор фінансовий ДП «Київський бронетанковий завод»: «Державне стимулювання
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реалізації інвестиційного потенціалу України» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий
керівник – Кичко І. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
(Чернігівський національний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Захарін С. В., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, директор (ГО «Науководослідний інститут економічного розвитку»); Маслєнніков Є. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту та інновацій (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). (216/9)
Рябуха Галина Ігорівна, асистент кафедри фінансовоекономічної безпеки Чернігівського національного технологічного університету: «Державне регулювання розвитку
галузі тваринництва в Україні» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий керівник – Кульпінський С. В., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фінансово-економічної безпеки (Чернігівський національний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Вдовенко Н. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Потравка Л. О., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та
адміністрування (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України). (217/9)
Стадник Марина Вікторівна, науковий співробітник відділу дослідження акцизного оподаткування НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби
України: «Адміністрування податку на прибуток: вітчизняні
реалії і міжнародні орієнтири» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-5103). Науковий керівник – Смірнова О. М., кандидат екон.
наук, доцент, начальник відділу обміну, обробки та аналізу
інформації (Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України). Опоненти:
Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України);
Слатвінська М. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри фінансів (Одеський національний економічний
університет МОН України). (219/9)
Циганова Олександра Сергіївна, старший викладач
кафедри обліку і економічного аналізу Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова:
«Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ствами промисловості» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Каткова Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку і економічного аналізу (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти:
Міценко Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний
університет Укоопспілки); Лепьохін О. В., кандидат екон.
наук, доцент, завідувач кафедри управління фінансовоекономічною безпекою і проектами (Запорізький національний університет). (228/9)

них художній текстах для дітей» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державному
університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник –
Гошилик В. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти:
Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кузьменко А. О., кандидат філол.
наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). (28/9)

Олійник Павло Олександрович, фахівець з безперервного удосконалення ПрАТ «Маріупольський металургійний
комбінат імені Ілліча»: «Управління знаннями в промисловому секторі національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада
Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Тельнова Г. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
менеджменту (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України). Опоненти: Смерічевська С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри логістики
(Національний авіаційний університет МОН України); Романуша Ю. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту (Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут Української інженернопедагогічної академії МОН України). (240/9)

Макарова Олександра Андріївна, асистент кафедри
англійської мови в судноводінні Херсонської державної
морської академії: «Образ жінки в австралійських художніх текстах XX століття: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К
67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН
України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел.
(0552) 32-67-05). Науковий керівник – Бєлєхова Л. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської
мови та методики її викладання (Херсонський державний університет). Опоненти: Волкова С. В., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри англійської філології,
перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний університет); Приходченко О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування
(Запорізький національний університет). (31/9)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Сайфудінова Олена Валеріївна, начальник аналітичного відділу ТОВ «Модерн-Трейд»: «Професійна мобільність
молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз» (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) 73209-52). Науковий керівник – Добролюбська Ю. А., доктор
філософ. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої
історії та методології науки (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Бойко А. І., доктор філософ. наук,
професор, завідувач кафедри філософських та політичних наук (Черкаський державний технологічний університет); Іванова Н. В., доктор філософ. наук, доцент, завідувач
відділення дошкільного виховання (Луцький педагогічний
коледж). (46/9)

Лабенська Євгенія Олександрівна, викладач кафедри
сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету: «Образність природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державному
університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник –
Маріна О. С., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри
англійської філології, перекладу і філософії мови імені
професора О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Приходько Г. І.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет);
Свірідова Ю. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу (Національний авіаційний
університет). (32/9)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Герасимів Лілія Ярославівна, асистент кафедри перекладу та філології Університету Короля Данила: «Комунікативна ситуація звинувачення/виправдання в англомовСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19

Лупак Марія Іванівна, тимчасово не працює: «Шевченкознавство української діаспори (1945 – 1991): христологічний аспект» (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. (032) 261-60-48). Науковий ке89

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
рівник – Іванишин П. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри української літератури та теорії літератури (Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Руснак І. Є., доктор філол.
наук, професор, директор Інституту філології (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Легка О. С., кандидат
філол. наук, доцент кафедри української літератури імені
академіка Михайла Возняка (Львівський національний університет імені Івана Франка). (40/9)
Петренко Оксана Василівна, викладач кафедри мовних
та гуманітарних дисциплін № 3 Донецького національного
медичного університету: «Структурно-семантичні особ
ливості німецькомовних термінів у галузі робототехніки» (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 керівник – Прохоров В. Ф., кандидат
філол. наук, доцент, професор кафедри німецької філології і перекладу (Запорізький національний університет).
Опоненти: Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри німецької філології і перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Кирпиченко О. Е., кандидат філол. наук, доцент, директор Інституту іноземної філології (Запорізький класичний
приватний університет). (175/9)
Пєшкова Олена Андріївна, викладач кафедри викладання другої іноземної мови Запорізького національного університету: «Інтермедіальність англійськомовних
художніх текстів XX – XXI століть: когнітивно-семіотичний аспект» (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 керівник – Галуцьких І. А.,
доктор філол. наук, доцент кафедри англійської філології
(Запорізький національний університет). Опоненти: Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри
англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кузнецова М. О., кандидат філол.
наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Національний університет «Запорізька політехніка»). (177/9)
Черник Олена Олегівна, асистент кафедри перекладу
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: «Когнітивно-функційні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про Роберта Ленґдона)» (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 керівник – Панченко О. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу
та лінгвістичної підготовки іноземців (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Приходько А. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу (Національний
університет «Запорізька політехніка»); Татаровська О. В.,
90

кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської
філології (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (178/9)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Растворова Марія Олександрівна, вчитель географії
та економіки TOB «НВК «Новопечерська школа»», м. Київ:
«Суспільно-географічне дослідження управління розвит
ком міста (на прикладі міста Запоріжжя)» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Хвесик Ю. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Палеха Ю. М., доктор географ. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи – начальник центру геоінформаційних систем (ДП «Український державний НДІ
проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя»);
Маруняк Є. О., доктор географ. наук, провідний науковий
співробітник, директор, завідувач сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки (Інститут географії НАН
України). (237/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бадюков Юрій Вячеславович, суддя Харківського
окружного адміністративного суду: «Кримінально-правова
характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 Кримінального кодексу 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) 73981-81). Науковий керівник – Житний О. О., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). Опоненти: Хряпінський П. В., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних і соціальних наук (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Харитонов С. О., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
№ 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (51/9)
Сокуренко Віталій Валерійович, помічник адвоката
Адвокатського об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»:
«Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у
сфері фізичної культури і спорту» (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 (ХарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19
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ківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Мозоль С. А., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національна академія внутрішніх
справ); Колодяжний М. Г., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу кримінологічних
досліджень (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса). (57/9)

плін (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений юрист України,
головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Пайда Ю. Ю., кандидат юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри теорії та філософії права (ПЗВО «Кам’янець-Подільський податковий інститут»).
(63/9)

Волков Олександр Євгенович, прокурор відділу, Генеральна прокуратура України: «Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду 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 – Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
цивільного права і процесу (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Світличний О. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного
та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Вікторчук М. В.,
кандидат юрид. наук, головний спеціаліст відділу роботи
з політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність, департаменту з питань
запобігання політичній корупції (Національне агентство з
питань запобігання корупції). (59/9)

Мірюк Тетяна Михайлівна, заступник начальника 1 відділу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Харківській області: «Кримінально-правові заходи, пов’язані з ізоляцією непов
нолітніх від суспільства, у кримінальному праві України»
(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 – Назимко Є. С., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Копотун І. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри кримінального права та правосуддя
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука); Халимон С. І., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю (Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). (64/9)

Шуст Ганна Петрівна, викладач юридичних дисциплін
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка: «Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів 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 – Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент,
керівник департаменту з питань запобігання політичній
корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції). Опоненти: Теремецький В. І., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного права і процесу
(Тернопільський національний економічний університет);
Кондратенко В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (60/9)

Серебрянський Павло Вікторович, прокурор Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області: «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
процесі» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 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 –
Саінчин О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри галузевого права (Херсонський державний університет). Опоненти: Одерій О. В., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін та
судових експертиз (Донецький юридичний інститут МВС
України); Тетерятник Г. К., кандидат юрид. наук, завідувач
кафедри кримінального процесу (Одеський університет
внутрішніх справ). (65/9)

Барановський Олександр Віталійович, адвокат: «Організаційно-правові засади становлення та діяльності міліції
незалежної України (1991 – 2015 рр.): історико-правове
дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень). Спецрада К 11.737.01
у Донецькому юридичному інституті МВС України (50065,
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-9492). Науковий керівник – Зозуля Є. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри загальноправових дисци-

Василенко Сергій Вікторович, аспірант Класичного
приватного університету: «Правове регулювання податкового контролю в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 228-07-79). Науковий керівник – Якимчук Н. Я., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса
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Шевченка). Опоненти: Радінська В. О., доктор юрид. наук,
професор, начальник НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний
науково-дослідний інститут МВС 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). (87/9)
Радченко Олег Миколайович, керівник апарату Київського апеляційного суду: «Формування та розвиток бюджетно-процесуальних правовідносин в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-07-79). Науковий
керівник – Монаєнко А. О., доктор юрид. наук, професор,
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); Яцкін Р. О., кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими
територіального управління Держбюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві. (88/9)
Круговий Олексій Олександрович, суддя Третього
апеляційного адміністративного суду, м. Дніпро: «Адміністративні процедури реалізації арештованого нерухомого
майна через електронні торги» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи
та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 756-05-78). Науковий
керівник – Легеза Є. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного та митного права
(Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, професор, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу
координації правових досліджень НАПрН України; Стрельченко О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
публічного управління та адміністрування (Національна
академія внутрішніх справ). (98/9)
Бойко Антон Віталійович, суддя Погребищенського районного суду Вінницької області: «Якість адміністративнопроцесуального законодавства: питання теорії та практики» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів МОН України (49000,
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056)
756-05-78). Науковий керівник – Діхтієвський П. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид.
наук, професор, старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу координації правових досліджень НАПрН України; Шульга Є. В., доктор юрид. наук,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). (99/9)
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Єлісєєва Марина Вікторівна, аспірант кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Адміністративно-правовий аспект: ліцензування суб’єктів здійснення
приватної охоронної діяльності» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи
та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий
керівник – Соколенко О. Л., доктор юрид. наук, професор,
декан юридичного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, заступник директора Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Кононець В. П., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). (100/9)
Бучинський Олег Йосипович, адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Яр.Вал», м. Київ: «Застосування
практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 2/4; тел. (056) 756-05-78). Науковий керівник – Діхтієвський П. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Кононець В. П., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ). (101/9)
Зубрицький Олександр Володимирович, аспірант відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «Правове регулювання обігу земель
сільськогосподарського призначення в Україні та країнах
ЄС: порівняльно-правовий аспект» (12.00.06 – земельне
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Кулинич П. Ф., доктор юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем аграрного,
земельного, екологічного та космічного права (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
Опоненти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри земельного та аграрного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Федорович В. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри соціального права (Львівський національний університет імені Івана Франка). (112/9)
Лученко Марина Михайлівна, викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпровського гуманітарного
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університету: «Принцип пропорційності в адміністративному судочинстві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН
України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел.
(061) 220-97-48). Науковий керівник – Коломоєць Т. О.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету (Запорізький національний університет).
Опоненти: Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Сидєльніков О. Д., кандидат юрид. наук, начальник юридичного відділу з прав
людини (Норвезька рада у справах біженців). (113/9)
Рибалка Кристина Ігорівна, фізична особа-підприємець, м. Харків: «Адміністративно-правові засади здійснення публічного управління у галузі використання та
охорони земель запасу України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному
університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник –
Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений юрист України,
декан юридичного факультету (Запорізький національний
університет). Опоненти: Макушев П. В., доктор юрид. наук,
професор, декан юридичного факультету (Дніпровський
гуманітарний університет); Ляшко О. Б., кандидат юрид.
наук, суддя (Дніпропетровський окружний адміністративний суд). (115/9)
Тулянцева Валерія Андріївна, головний спеціаліст відділу узагальнення судової практики, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Дніпропетровського окружного адміністративного суду: «Фінансово-правове регулювання діяльності позабюджетних
державних цільових фондів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти:
Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 (Харківський
національний університет внутрішніх справ); Семчик О. О.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (116/9)
Юрченко Елліна Станіславівна, державний експерт
експертної групи стратегічного планування директорату
стратегічного планування та євроінтеграції Мінагрополітики України: «Право сільськогосподарського землекористування в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).
Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені
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В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Коваленко Т. О., доктор юрид. наук, професор, в. о. завідувача кафедри земельного та аграрного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кулинич П. Ф., доктор юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Дейнега М. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). (117/9)
Левіна Галина Миколаївна, фізична особа-підприємець: «Правова охорона та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин» (12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,
4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Малишева Н. Р.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем
аграрного, земельного, екологічного та космічного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). Опоненти: Краснова М. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри екологічного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Нечипорук Л. Д., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
цивільного права та процесу (Ужгородський національний
університет). (118/9)
Дударенко Віктор Валерійович, комерційний директор ПП «Агропроммонтаж»: «Правовий статус аграрних
холдингів в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект» (12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,
4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Коваленко Т. О.,
доктор юрид. наук, професор, в. о. завідувача кафедри
земельного та аграрного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів
і природокористування України); Багай Н. О., кандидат
юрид. наук, суддя Верховного Суду. (147/8)
Лещинська-Вьонцек Магдалена, адвокат Адвокатського бюро «Лещинська-Вьонцек Магдалена», м. Київ:
«Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності» (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 – Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор, головний консультант Головного юридичного управління (Апарат Верховної
Ради України). Опоненти: Теремецький В. І., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Тернопільський національний економічний універ93
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ситет); Петровський А. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права і процесу (Національна
академія внутрішніх справ). (148/9)
Новицька Марина Миколаївна, аспірант кафедри адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки ННІ права Сумського державного
університету: «Адміністративно-правове регулювання
трансплантації анатомічних матеріалів людині в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий керівник – Куліш А. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, директор ННІ права (Сумський
державний університет). Опоненти: Музичук О. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, декан
факультету № 1 (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Міщук І. В., кандидат юрид. наук, завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Національний університет водного господарства
та природокористування). (188/9)
Раімов Руслан Ікрамович, аспірант кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Сумського державного університету: «Адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій у сферах енергетики та комунальних послуг»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий керівник – Завгородня В. М., кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри міжнародного, європейського
права та цивільно-правових дисциплін (Сумський державний університет). Опоненти: Деревянко Б. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг); Пасічник А. В., кандидат юрид. наук,
директор ТОВ «Регіональна юридична група». (190/9)
Моісєєв Михайло Сергійович, здобувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки Сумського державного університету: «Адміністративно-правовий статус Державного бюро
розслідувань України» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.
(0542) 68-77-55). Науковий керівник – Рєзнік О. М., доктор
юрид. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи ННІ права (Сумський державний університет). Опоненти: Волік В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри права та публічного адміністрування (Маріупольський
державний університет); Чумак В. В., кандидат юрид. наук,
провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (191/9)
Чинчин Олена Вікторівна, суддя господарського суду
м. Києва: «Фінансово-правове регулювання виконання
місцевих бюджетів за доходами в Україні» (12.00.07 – ад94

міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор,
декан юридичного факультету (Запорізький національний
університет). Опоненти: Мінаєва О. М., доктор юрид. наук,
суддя (Другий апеляційний адміністративний суд, м. Харків); Головашевич О. О., кандидат юрид. наук, доцент кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (192/9)
Швець Оксана Михайлівна, старший викладач кафедри
землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства
та природокористування: «Адміністративно-правовий захист ерозійно небезпечних земель 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 – Міщук І. В.,
кандидат юрид. наук, завідувач кафедри конституційного
права та галузевих дисциплін (Національний університет
водного господарства та природокористування). Опоненти: Синявська О. Ю., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Слюсаренко С. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). (195/9)
Калгушкін Юрій Леонідович, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату: «Адміністративно-правове забезпечення територіальної оборони України» (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 – Клочко А. М., доктор
юрид. наук, доцент, проректор (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Сокуренко В. В.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
начальник (Головне управління Національної поліції у Харківській області); Хоша В. В., кандидат юрид. наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури (Харківський НДІ
судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса). (200/9)
Потопальський Артем Віталійович, провідний фахівець відділення впровадження та супроводу інформаційних систем та технологій інформаційно-технічного відділу Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правове забезпечення професійної підготовки поліцейських 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 керівник – Попович Є. М., доктор юрид. наук, доцент,
заслужений юрист України, головний науковий співробітник (Харківський НДІ судових експертиз імені заслуженоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19
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го професора М. С. Бокаріуса). Опоненти: Музичук О. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Грохольський В. П., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в
сімейній медицині (Харківська медична академія післядипломної освіти). (201/9)
Перун Тарас Степанович, аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Хомишин І. Ю.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»).
Опоненти: Тімашов В. О., доктор юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного
права (Київський національний торговельно-економічний
університет); Єсімов С. С., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 (Львівський державний університет внутрішніх справ). (206/9)
Жельне Сергій Чеславович, суддя господарського
суду Харківської області: «Еволюція господарського судочинства в Україні (друга половина XIX ст. – 1991 р.)»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. 739-81-81). Науковий керівник – Бурдін М. Ю., доктор юрид. наук, професор, проректор (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Россіхін В. В., доктор юрид. наук, професор, проректор
з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування
(Харківський національний університет радіоелектроніки);
Лабоженко Д. Б., кандидат юрид. наук, заслужений юрист
України, голова Координаційної ради федерації (Всеукраїнське об’єднання роботодавців «Федерація роботодавців
агропромислового комплексу та продовольства України»).
(207/9)
Вороновська Крістіна Олександрівна, керівник ОСББ
«Азарін», м. Харків: «Економічна обґрунтованість податків
і зборів у податково-правовому регулюванні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48).
Науковий керівник – Лукашев О. А., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Опоненти: Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Університет
державної фіскальної служби України); Якуша Н. В., кандидат юрид. наук, суддя (Київський районний суд м. Харкова). (209/9)
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Кравченко Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу ПП «Аві»: «Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.501.01 у Національному
дослідному інституті інформатики і права НАПрН України (01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3; тел. (044) 234-9456, 234-90-73). Науковий керівник – Ткачук Т. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, заступник завідувача кафедри організації захисту інформації з обмеженим доступом (ННІ
інформаційної безпеки Національної академії Служби
безпеки України). Опоненти: Заярний О. А., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Гавловський В. Д., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник
(Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованою
злочинністю при РНБО України). (210/9)
Губський Сергій Михайлович, адвокат: «Єдність та
диференціація правового регулювання праці працівників
фермерських господарств» (12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у
Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Могілевський Л. В., доктор юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату
Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Чумаченко І. М., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права (Запорізький національний університет); Вапнярчук Н. М., кандидат
юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник управління планування та координації
наукових досліджень НАПрН України. (229/9)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Лосєва Оксана Юрїївна, вчитель англійської мови
Мелітопольської загальноосвітньої школи І ступеня № 3
Мелітопольської міськради: «Розвиток англомовної освіти
учнів початкової школи в сучасній Україні (кінець XX – початок XXI століття)» (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 – Варецька О. В., доктор пед. наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи, професор кафедри
початкової освіти (КЗ «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької облради).
Опоненти: Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II); Берладин О. Б.,
кандидат пед. наук, учитель англійської мови (Волинський
науковий ліцей-інтернат Волинської облради). (11/9)
Сігетій Ігор Петрович, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної
освіти: «Розвиток готовності педагогічних працівників до
інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті МОН України (33000,
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м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 26-78-65). Науковий керівник – Тимошенко Ю. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освітнього
менеджменту (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). Опоненти: Кучай О. В., доктор
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Худенко О. М., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської облради). (92/9)
Рощенюк Алла Михайлівна, старший викладач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування:
«Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період» (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 – Тадеєв П. О., доктор пед. наук, професор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної
техніки (Національний університет водного господарства
та природокористування). Опоненти: Горбатюк Р. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
Кабак В. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
комп’ютерних технологій та професійної освіти (Луцький
національний технічний університет). (93/9)
Бодак Леся Йосипівна, викладач Львівського коледжу
м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій: «Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа Макарушки 1867 – 1931 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. М. Кривоноса, 2;
тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник – Карпенко О. Є.,
доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Біницька К. М., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); Червінська І. Б., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (106/9)
Вигранка Тетяна Василівна, викладач кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету: «Дидактичні умови
формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2;
тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Жукова О. А.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
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(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Коваленко О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного
та писемного мовлення (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Малихін О. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри романогерманських мов і перекладу (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України).
(107/9)
Коломієць Богдан Сергійович, викладач кафедри
іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії: «Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у
Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.
(0382) 72-87-04). Науковий керівник – Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки
та психології (Закарпатський угорський інститут імені
Ференца Ракоці II). Опоненти: Безлюдна В. В., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини); Громов Є. В., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (127/9)
Янченко Павло Володимирович, тимчасово не працює:
«Формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 7287-04). Науковий керівник – Гриньова М. В., доктор пед.
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан
природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти:
Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту (Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького); Яворська Н. В., кандидат
пед. наук, доцент кафедри юриспруденції (Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету).
(129/9)
Олексієнко Роман Вікторович, тимчасово не працює:
«Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина
XX – початок XXI століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий
керівник – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор,
академік НАПН України, професор кафедри педагогіки
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти: Федоренко С. В., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови (Національний технічний універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ВЕРЕСЕНЬ '19
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тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Ушаков А. С., кандидат пед. наук, доцент,
докторант кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). (131/9)
Чумакова Альона Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Виховання емоційної культури молодших школярів засобами музикотерапії у позашкільних навчальних закладах» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада
Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-0342). Науковий керівник – Локарєва Г. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри акторської майстерності та
дизайну, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності (Запорізький національний університет).
Опоненти: Миропольська Н. Є., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання (Інститут проблем виховання НАПН України); Антоненко Т. Л., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля). (132/9)
Бойко Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри
комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка: «Розробка та впровадження
електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи» (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 29.053.01
у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа
Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Морзе Н. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності (Київський університет
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Семеріков С. О., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри інформатики і
прикладної математики (Криворізький державний педагогічний університет); Барна О. В., кандидат пед. наук,
доцент кафедри інформатики та методики її викладання
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). (151/9)
Гончарова Інна Сергіївна, викладач кафедри романогерманської філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: «Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у
вищих навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1;
тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Харченко С. Я.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Кнодель Л. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри англійської мови
(Київський університет імені Бориса Грінченка); Коваленко О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
туризму і готельно-ресторанного сервісу (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).
(152/9)
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Співак Світлана Михайлівна, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету
імені Бориса Грінченка: «Проектування хмаро орієнтованого
навчального середовища підготовки студентів галузі знань
«Інформаційні технології» (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя,
1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Морзе Н. В.,
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, проректор з інформатизації навчально-наукової та
управлінської діяльності (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Панченко Л. Ф., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри соціології (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Кузьмінська О. Г., кандидат
пед. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри інформаційних
і дистанційних технологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (153/9)
Колгатіна Лариса Сергіївна, викладач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди: «Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки»
(13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий керівник – Білоусова Л. І., кандидат фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри інформатики (Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди). Опоненти: Власенко К. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри математики та моделювання (Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ); Когут У. П., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри інформатики та інформаційних систем
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). (154/9)
Самілик Валентина Іванівна, асистент кафедри теорії
і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка: «Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної 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) 2-2651, 2-34-27). Науковий керівник – Рудишин С. Д., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка). Опоненти: Скиба Ю. А., доктор пед. наук, доцент, головний науковий співробітник відділу інтеграції
вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН України); Зосименко О. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти»). (156/9)
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Заїка Людмила Анатоліївна, науковий співробітник
НДЛ (проблем супроводження засобів моделювання) Центру імітаційного моделювання Інституту інформаційних
технологій Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського: «Формування професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 26.709.06 у Національному університеті оборони
України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 28;
тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Осьодло В. І.,
доктор психол. наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського). Опоненти: Каленський А. А.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач лабораторії науковометодичного супроводу підготовки фахівців у коледжах
і технікумах (Інститут професійно-технічної освіти НАПН
України); Бондаренко Т. С., кандидат пед. наук, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики (Українська інженерно-педагогічна академія). (157/9)
Клімішина Аліна Яківна, учитель математики загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 с. Іванів Калинівського
району Вінницької обл.: «Підготовка майбутніх учителів
математики до розвитку інтелектуальної культури учнів
загальноосвітньої школи» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул.
Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник – Ковтонюк М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Лодатко Є. О., доктор пед. наук,
професор (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького); Швець В. О., кандидат пед. наук,
професор (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (161/9)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Кузів Євген Любомирович, лікар ортопед-травматолог
травматологічного відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Міноборони України: «Вплив застосування вітамінів D та Е на
зміни структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини при експериментальній глюкокортикоїд-індукованій остеохондропатії» (14.01.21 – травматологія та
ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Калашніков А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу травматичних пошкоджень опорнорухового апарату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН України»). Опоненти:
Майко В. М., доктор мед. наук, керівник ортопедо-травматологічного центру (Вінницька обласна клінічна лікарня
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Дедух Н. В., доктор біол.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату
(ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»). (4/9)
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Каплін Ігор Володимирович, головний лікар-офтальмолог ТОВ «ТРИМЕДЕКС»: «Інформаційне забезпечення оцінювання внутрішньоочного тиску з використанням поляризаційно-оптичних властивостей рогівки ока» (14.03.11 – 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. 526-25-49). Науковий керівник –
Дьомін Ю. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Азархов О. Ю.,
доктор мед. наук, завідувач кафедри біомедичної інженерії
(Приазовський державний технічній університет МОН України); Яворський О. В., доктор мед. наук, доцент, професор
кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (68/9)
Шевченко Інна Володимирівна, викладач кафедри
клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Морфогенез серця щурів під впливом ацетату свинцю та за
умов корекції (анатомо-експериментальне дослідження)»
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 08.601.03 у
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел.
(0562) 31-22-57). Науковий керівник – Довгаль Г. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Хмара Т. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Маєвський О. Є., доктор мед. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри клінічної медицини
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (70/9)
Швидченко Володимир Сергійович, асистент кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця:
«Усунення дефектів альвеолярних відростків щелеп біоактивними композитами пролонгованої дії (експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ,
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий
керівник – Маланчук В. О., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).
Опоненти: Вовк Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології
ФПДО (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького); Шувалов С. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова). (72/9)
Галич Сергій Сергійович, лікар-резидент, серцева хірургія, кардіоторакальний центр Монако: «Оптимізація
техніки виконання коронарних анастомозів з урахуванням анатомічних особливостей судин, що анастомозуються» (14.01.04 – серцево-судинна хірургія). Спецрада
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Д 26.555.01 у ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» (03038,
м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник – Руденко А. В., доктор мед. наук, професор,
академік НАМН України, член-кореспондент НАН України,
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). Опоненти: Прасол В. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу гострих захворювань
судин (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені
В. Т. Зайцева НАМН України»); Габрієлян А. В., кандидат
мед. наук, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України»). (236/9)
АРХІТЕКТУРА
Гуменник Інна Вадимівна, асистент кафедри дизайну
архітектурного середовища Національного університету
«Львівська політехніка»: «Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні» (18.00.02 – архітектура
будівель і споруд). Спецрада Д 35.052.11 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – Проскуряков В. І., доктор архітектури,
професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного
середовища (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Куцевич В. В., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування цивільних будівель та споруд (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України); Кордунян О. П., кандидат архітектури, головний
архітектор проектів ПП «Аркона», м. Чернівці. (7/9)
Тупісь Степан Павлович, старший викладач кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»: «Методи збереження та використання
об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – Соснова Н. С., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри містобудування (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Ричков П. А., доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний
університет водного господарства та природокористування МОН Україн); Голуб А. А., кандидат архітектури, доцент,
доцент кафедри ландшафтної архітектури (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України). (169/9)
Погранична Ірина Ігорівна, аспірант кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська
політехніка»: «Архітектура палаців Якуба Кубицького кін.
XVIII – поч. XIX ст.» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-2628). Науковий керівник – Диба Ю. Р., доктор архітектури,
професор кафедри архітектури та реставрації (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
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Опоненти: Михайлишин О. Л., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та середовищного
дизайну (Національний університет водного господарства
та природокористування МОН України); Прибєга Л. В., кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства
культури України). (176/9)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Волуйко Оксана Миколаївна, провідний фахівець відділення планування освітнього процесу відділу організації та
координації освітнього процесу Національної академії внутрішніх справ МВС України: «Психологічні чинники готовності поліцейських до інновацій у діяльності Національної
поліції України» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник –
Євдокімова О. О., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри соціології та психології факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС
України). Опоненти: Большакова А. М., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри соціальної психології (Харківська державна академія культури Міністерства культури
України); Ларіонов С. О., кандидат психол. наук, доцент,
начальник кафедри психології та педагогіки (Національна
академія Національної гвардії України МВС України). (36/9)
Аносєнкова Світлана Володимірівна, психолог, тимчасово не працює: «Особливості репрезентацій часу у індивідів з різними проявами ригідності» (19.00.01 – загальна
психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 784-84-13). Науковий керівник – Кіреєва З. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної
психології і психології розвитку особистості (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Большакова А. М., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної психології (Харківська державна академія культури Міністерства культури України);
Колот С. О., кандидат психол. наук, доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет). (134/9)
Галицька Маріанна Олександрівна, психолог КУ «Пологовий будинок № 1», жіноча консультація № 5: «Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова МОН України МОН України (65082,
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). Науковий керівник – Кременчуцька М. К., кандидат психол.
наук, доцент, доцент кафедри соціальної допомоги та
практичної психології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Седих К. В., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології
(Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка); Чхаїдзе А. О., кандидат психол.
наук, старший викладач кафедри практичної психології
(Херсонський державний університет). (135/9)
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Зуєва Альона Олександрівна, психолог, тимчасово не
працює: «Зміни в репрезентаціях про старіння в свідомості
людини» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082,
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). Науковий керівник – Кременчуцька М. К., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). Опоненти: Засєкіна Л. В., доктор психол.
наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки (Національний університет «Острозька академія»); Базика Є. Л., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри
психології (ПВНЗ «Медико-природничий університет»,
м. Миколаїв). (136/9)
Перевязко Лілія Петрівна, викладач кафедри психології Християнського гуманітарно-економічного відкритого
університету: «Індивідуально-психологічні та культурноісторичні особливості символіки сновидінь особистості»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул.
Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Родіна Н. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор,
декан факультету психології, професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Луньов В. Є., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри загальної та медичної психології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (137/9)
Максименко Наталія Леонідівна, психолог, тимчасово не працює: «Психологічні особливості управлінського
потенціалу особистості ІТ-фахівця» (19.00.01 – загальна
психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 784-84-13). Науковий керівник – Родіна Н. В., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Данилюк І. В.,
доктор психол. наук, професор, декан факультету психології (Київський державний університет імені Тараса Шевченка); Бринза І. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та диференціальної психології (ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). (185/9)
Кушнерова Яна Григорівна, аспірант Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Особливості
переживання нестабільних етапів життя в залежності від
власної одиниці часу» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України
(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13).
Науковий керівник – Кіреєва З. О., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний уні100

верситет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Мамічева О. В.,
доктор психол. наук, професор, декан факультету дефектології (Донбаський державний педагогічний університет,
м. Слов’янськ); Кокоріна Ю. Є., кандидат психол. наук, доцент кафедри психіатрії, наркології і психології (Одеський
національний медичний університет). (186/9)
Сабліна Наталія Володимирівна, викладач загальної та медичної психології природничо-наукового циклу
КВНЗ «Первомайський медичний коледж»: «Особистісні
чинники адаптації до навчання студентів медичного коледжу» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел.
288-33-20). Науковий керівник – Кокун О. М., доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
заступник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Харченко Д. М., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психології (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького МОН України);
Купрєєва О. І., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
МОН України). (221/9)
Сардарзаде Сурена, стажист Київського національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Взаємодія когнітивних та емоційних схем у осіб з тривожними, депресивними та спричиненими стресом розладами»
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 26.453.02
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України
(01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Малишева К. О., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри психодіагностики та клінічної
психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Шпортун О. М.,
доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри психології
та соціальної роботи (Вінницький державний педагогічний
університет МОН України); Палій В. С., кандидат психол.
наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки і
фізичного виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України). (222/9)
Сокур Анна Володимирівна, тимчасово не працює:
«Готовність до пробачення як особистісний ресурс
успішності подолання життєвих ускладнень» (19.00.01 –
загальна психологія, історія психології). Спецрада Д
26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-1963). Науковий керівник – Носенко Е. Л., доктор психол.
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН України). Опоненти: Саннікова О. П., доктор психол.
наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
МОН України); Мельничук М. М., кандидат психол. наук,
доцент кафедри психології (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН
України). (224/9)
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Пилипчук Людмила Станіславівна, заступник директора
з гуманітарної освіти та виховання ВНЗ «Перший Київський
медичний коледж»: «Особистісні чинники взаємодії медичних сестер з пацієнтами в умовах стаціонарного лікування»
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033,
м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Максименко К. С., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ України). Опоненти: Литвинчук Л. М.,
доктор психол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького); Божук Б. С., кандидат мед. наук, доцент, головний лікар (ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Приморський» МОЗ України», Одеська обл.). (226/9)

національного університету імені Тараса Шевченка: «Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні»
(22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень). Спецрада Д 26.001.30 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Сидоров М. В.-С., кандидат фіз.мат. наук, доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Коваліско Н. В., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри соціології (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Дембіцький С. С., кандидат соціол. наук,
старший науковий співробітник (Інститут соціології НАН
України). (34/9)

Лозінська Наталія Сергіївна, старший науковий співробітник відділу воєнно-психологічних досліджень НДЦ
гуманітарних проблем Збройних Сил України: «Особливості психологічної травматизації військовослужбовцівучасників АТО» (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) 70734-20). Науковий керівник – Кокун О. М., доктор психол.
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Приходько І. І., доктор психол. наук, професор,
начальник НДЦ службово-бойової діяльності Національної гвардії України (Національна академія Національної
гвардії України); Кравченко К. О., кандидат психол. наук,
т. в. о. начальника НДВ військово-гуманітарних досліджень науково-дослідного управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних
та військово-технічних досліджень (Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (243/9)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Гуменюк Сергій Володимирович, старший викладач
кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики Харківської державної академії фізичної культури:
«Вдосконалення спеціальної фізичної і технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу
в річному макроциклі на етапі попередньої базової підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт).
Спецрада К 64.862.01 у Харківській державній академії
фізичної культури МОН України (61058, м. Харків, вул.
Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). Науковий керівник – Батєєва Н. П., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, доцент кафедри хореографічного мистецтва (Київський національний університет культури і
мистецтв). Опоненти: Тодорова В. Г., доктор наук з фіз.
виховання і спорту, доцент, доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств (ННІ фізичної культури,
спорту та реабілітації ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Луценко Л. С., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (38/9)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Світлов Олександр Романович, аналітик консолідованої інформації управління взаємодії з громадськістю ДУ
«Урядовий контактний центр»: «Концептуалізація феноменальних та процесуальних ознак міграції в сучасних
теоріях соціального простору» (22.00.01 – теорія та історія соціології). Спецрада Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Судаков В. І., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
історії соціології (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Щербина В. М., доктор
соціол. наук, професор, професор кафедри соціології та
соціальної роботи (Класичний приватний університет);
Майданік І. П., кандидат соціол. наук, старший науковий
співробітник сектору міграційних досліджень (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
України). (33/9)
Ковальська Єлєна Валеріївна, асистент кафедри методології та методів соціологічних досліджень Київського
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Чайка Олена Іванівна, завідувач навчального кабінету
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: «Індивідуальна
підготовка до Паралімпійських ігор елітної спортсменки з
порушенням зору в легкоатлетичному спринті» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01
у Харківській державній академії фізичної культури МОН
України (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057)
705-23-01). Науковий керівник – Козіна Ж. Л., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри
олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди). Опоненти: Когут І. О., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, директор Науково-дослідного інституту, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Мішин М. В.,
кандидат наук з фіз. виховання і спорту, доцент кафедри
олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури). (39/9)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Гаврилечко Юрій Володимирович, директор ПП «Софт
Медія Сервіс», м. Київ: «Маркетингові стратегії суб’єктів
державного управління» (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 –
Ромат Є. В., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри маркетингу (Київський національний
торговельно-економічний університет). Опоненти: Шапоренко О. І., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри управлінських технологій (ВНЗ
«Університет економіки і права «КРОК»); Гаврилюк А. М.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри міжнародного туризму (Київський національний університет
культури і мистецтв). (50/9)

у системі державного управління зовнішньоекономічною
діяльністю в умовах інтеграції України до світового простору» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада К 08.893.02 в Університеті митної справи та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Івашова Л. М., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри публічного управління та
митного адміністрування (Університет митної справи та
фінансів). Опоненти: Парубчак І. О., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького); Разумей М. М., кандидат наук з держ.
управління, начальник відділу з управління ризиками (Дніпропетровська митниця ДФС України). (120/9)

Диганова Анна Юріївна, головний державний інспектор митного поста «Херсон-аеропорт» митниці ДФС у
Херсонській обл., Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: «Механізми державного регулювання транскордонного співробітництва в Україні: регіональний аспект»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
К 08.893.02 в Університеті митної справи та фінансів МОН
України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Борисенко О. П., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри публічного управління та митного
адміністрування (Університет митної справи та фінансів).
Опоненти: Дацій Н. В., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет);
Помаза-Пономаренко А. Л., начальник наукового відділу з
проблем державної безпеки Навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту
України). (114/9)

Ільченко Валентин Олександрович, державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста
«Мостиська» Львівської митниці ДФС: «Удосконалення
механізмів державного управління в сфері митного регулювання в Україні» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада К 08.893.02 в Університеті митної
справи та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул.
Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Огданський К. М., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики (Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). Опоненти: Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор,
начальник Навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України); Комаров О. В., кандидат наук з держ. управління, заступник
керівника (Департамент розробки галузевих продуктів АТ
КБ «ПРИВАТБАНК»). (121/9)

Тарасенко Катерина Миколаївна, провідний фахівець
деканату факультету управління Університету митної
справи та фінансів: «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні: соціально-економічний
аспект» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада К 08.893.02 в Університеті митної справи та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Борисенко О. П., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління
та митного адміністрування (Університет митної справи
та фінансів). Опоненти: Домбровська С. М., доктор наук
з держ. управління, професор, начальник Навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України); Сидорчук О. Г., кандидат наук з
держ. управління, доцент, докторант кафедри державного
управління та місцевого самоврядування (Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України). (119/9)
Кийда Людмила Іванівна, старший викладач кафедри
публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів: «Митний контроль
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Головко Олександр Сергійович, аспірант кафедри
публічного адміністрування Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Інститут президента в системі
державного управління національною безпекою України
та демократичних країн сучасного світу» (25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони
громадського порядку). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Бульба В. Г., доктор наук з держ. управління, професор, декан факультету публічного управління та адміністрування (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Ситник Г. П., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Міжрегіональна академія
управління персоналом); Довгань В. І., доктор наук з держ.
управління, професор, головний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (197/9)
Євтухов Олександр Володимирович, аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
управління персоналом: «Державне управління соціальними ризиками в Україні» (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 –
Бульба В. Г., доктор наук з держ. управління, професор,
декан факультету публічного управління та адміністрування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Сімак С. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, професор кафедри економіки,
підприємництва та природничих наук ННІ управління, економіки та природокористування (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського); Міщенко К. С.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки
кадрів державної служби зайнятості). (198/9)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Давидова Наталія Валентинівна, викладач кафедри
цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Адміністративноправове забезпечення пропаганди безпеки дорожнього
руху в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник –
Легка О. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
кримінально-правових дисциплін (Дніпровський гуманітарний університет). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид.
наук, доцент, начальник відділу докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); Чудновський О. В., кандидат юрид. наук, директор департаменту
громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської
міськради. (85/9)
Путято Геннадій Валерійович, начальник управління
внутрішнього аудиту та контролю Генеральної прокуратури України: «Адміністративно-правові засади меценатства
в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02
у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх
справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26;
тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Юнін О. С., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ заочного навчання
та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та
аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); Басанська Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). (103/9)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Галузинський Олександр Анатолійович, молодший
науковий співробітник відділу ортопедії та травматології
дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН
України»: «Взаємозв’язок параметрів хребтово-тазового
балансу із перебігом кульшово-поперекового синдрому» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН
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України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27;
тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Гайко Г. В.,
доктор мед. наук, академік НАМН України, професор,
директор (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН
України»). Опоненти: Герцен Г. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедії та травматології № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Климовицький В. Г., доктор
мед. наук, професор, директор (НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету
МОЗ України, м. Лиман). (67/9)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Діхтяр Олена Олександрівна, асистент кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології Житомирського
національного агроекологічного університету: «Удосконалення технології утримання бджолиних сімей на медозборі з соняшника в умовах Житомирщини» (06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада Д
26.004.05 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Кривий М. М., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів (Житомирський національний агроекологічний університет).
Опоненти: Броварський В. Д., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри конярства і бджільництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Прудніков В. Г., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри технології переробки і стандартизації продуктів
тваринництва (Харківська державна зооветеринарна академія). (244/9)
Лісогурська Ольга Вікторівна, асистент кафедри
технологій виробництва продукції тваринництва Житомирського національного агроекологічного університету: «Удосконалення технології виробництва меду в
умовах використання медоносних угідь Житомирщини»
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада Д 26.004.05 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Кривий М. М., кандидат с.-г.
наук, доцент, доцент кафедри годівлі тварин та технології
кормів (Житомирський національний агроекологічний університет). Опоненти: Броварський В. Д., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри конярства і бджільництва
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Шамро М. О., кандидат с.-г. наук, директор (ДП «Дослідне господарство «Нектар» ННЦ «Інститут
бджільництва імені П. І. Прокоповича» НААН України).
(245/9)
Бабков Ярослав Ігорович, головний технолог ТОВ
«Серволюкс-Генетик»: «Продуктивність, обмін речовин
та якість м’яса у гібридних свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» (06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів). Спецрада Д 26.004.05 у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Чудак Р. А., доктор с.-г.
наук, професор, професор кафедри ветеринарії, гігієни
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
та розведення тварин (Вінницький національний аграрний університет). Опоненти: Отченашко В. В., доктор с.-г.
наук, доцент, начальник науково-дослідної частини, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів імені
П. Д. Пшеничного (Національний університет біоресурсів
і природокористування України); Дармограй Л. М., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри годівлі тварин та
технології кормів (Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). (246/9)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Воронюк Тетяна Анатоліївна, старший лаборант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 72532-84). Науковий керівник – Зибарева О. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Ужва А. М.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки
та менеджменту (Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер морегосподарського комплексу» МОН України); Меліх Т. Г., кандидат екон. наук, доцент
кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного
бізнесу та мовної підготовки (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). (247/9)
Стасюкова Катерина Вікторівна, старший викладач
кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії
харчових технологій: «Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048)
725-32-84). Науковий керівник – Іванченкова Л. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту
(Одеська національна академія харчових технологій). Опоненти: Орел В. М., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України);
Довгаль О. В., кандидат екон. наук, доцент, викладач кафедри економічної теорії і суспільних наук (Миколаївський
національний аграрний університет МОН України). (248/9)
Коротя Мирослав Іванович, голова правління АТ
«Волиньгаз»: «Організаційно-економічний механізм
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регулювання діяльності газорозподільних підприємств
Західного регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій
МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел.
(048) 725-32-84). Науковий керівник – Павлов К. В.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної
економіки та природокористування (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Купчак В. Р., доктор екон. наук, доцент, голова наглядової ради (ПП «КОНСАЛТІМА-ГРУП», м. ІваноФранківськ); Грубяк С. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (249/9)
Шекера Світлана Сергіївна, методист II категорії навчально-методичного центру забезпечення якості вищої
освіти Одеської національної академії харчових технологій:
«Управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості в умовах економічної нестабільності»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048)
725-32-84). Науковий керівник – Павлов О. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості (Одеська національна академія харчових технологій). Опоненти: Демчук Н. І., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет МОН України); Іванченков В. С., кандидат екон.
наук, директор з економіки (ТОВ «Чорноморська іграшка»,
м. Одеса). (250/9)
Работін Юрій Анатолійович, старший викладач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій:
«Соціально-економічний розвиток регіону в системі забезпечення продовольчої безпеки» (08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д
41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112;
тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Іртищева І. О.,
доктор екон наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Хвесик М. А.,
доктор екон наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, директор (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НААН України»); Войт С. М., доктор екон наук, генеральний директор (ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» ДКА України,
м. Дніпропетровськ). (251/9)
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