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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Літовко Ірина Валентинівна, старший науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмових технологій
Інституту ядерних досліджень НАН України: «Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління»
(01.04.08 – фізика плазми). 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 консультант – Гончаров О. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут фізики НАН України). Опоненти: Черемних О. К., доктор фіз.-мат. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (Інститут космічних досліджень ДКА та НАН України); Маслов В. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»);
Яковенко Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут
ядерних досліджень НАН України). (19/10)
Пазинін Вадим Леонідович, завідувач лабораторії
математичної фізики відділу статистичної радіофізики
Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова
НАН України: «Моделювання і аналіз процесів пасивної та
активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильового і оптичного діапазонів» (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. (057) 763-43-19).
Науковий консультант – Сіренко Ю. К., доктор фіз.-мат.
наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії математичної фізики відділу статистичної радіофізики (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Просвірнін С. Л., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теоретичної
радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України);
Сухаревський О. І., доктор тех. наук, професор, провідний
науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил
(Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба Міноборони України); Бутрим О. Ю.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий
співробітник кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
України). (44/10)
Карбовник Іван Дмитрович, доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського націо2

нального університету імені Івана Франка: «Механізми
формування нанофаз та електронні процеси в шаруватих
кристалічних і гібридних функціональних матеріалах»
(01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий консультант – Болеста І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Неділько С. Г., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовини» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Студеняк І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Ужгородський національний університет); Пелещак Р. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (175/10)
Момот Андрій Іванович, доцент кафедри фізики
функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Ефективні взаємодії
та флуктуації у запорошеній слабкоіонізованій плазмі»
(01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 26.191.01 в
Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН
України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044)
521-34-23). Науковий консультант – Загородній А. Г.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України,
директор (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України). Опоненти: Головко М. Ф., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу теорії м’якої
речовини (Інститут фізики конденсованих систем НАН
України); Денисенко І. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Ребенко О. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу математичної фізики (Інститут математики НАН України). (192/10)
Вахненко Олексій Олексійович, старший науковий
співробітник відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики
імені М. М. Боголюбова НАН України: «Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д
26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. БогоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
любова НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна,
14-б; тел. (044) 521-34-23). Опоненти: Лашкін В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу плазми та плазмових
технологій (Інститут ядерних досліджень НАН України);
Шепельський Д. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу математичної фізики (Фізико-технічний інститут
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Якименко О. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри квантової теорії поля (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (193/10)
Резуненко Олександр Вячеславович, доцент кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Якісні властивості динамічних систем, що породжені нелінійними диференціальними рівняннями у частинних похідних з загаюванням» (01.01.03 – математична фізика).
Спецрада Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103,
м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Опоненти: Когут П. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри диференціальних рівнянь (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Коробов В. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Ткаченко В. І., доктор фіз.-мат.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
диференціальних рівнянь та теорії коливань (Інститут математики НАН України). (198/10)
Бойчук Володимира Михайлівна, доцент кафедри фізики і методики викладання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Nі та Mо і вуглецевих
матеріалів» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада
Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 5315-74). Науковий консультант – Коцюбинський В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
Опоненти: Рево С. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач НДЛ «Фізика металів та кераміки» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, директор (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Лобанов В. В.,
доктор хім. наук, професор, завідувач відділу квантової
хімії та хімічної фізики наносистем (Інститут хімії поверхні
імені О. О. Чуйка НАН України). (336/10)
Лісовський Роман Петрович, доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики ІваноСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

Франківського національного медичного університету:
«Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем» (01.04.18 –
фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий консультант – Остафійчук Б. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Брехаря Г. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу кристалізації (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Лукіянець Б. А., доктор фіз.-мат.
наук, професор, в. о. завідувача кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет
«Львівська політехніка»); Коман Б. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри системного проектування (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (345/10)
Макаренко Олексій Володимирович, доцент кафедри
оптики фізичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Гоніополяриметрія
неоднорідних поверхневих шарів середовищ з різними
типами провідності» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Поперенко Л. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри оптики фізичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Рудько Г. Ю., доктор фіз.-мат.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів (Інститут фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України); Ушенко О. Г., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Інституту фізико-технічних та
комп’ютерних наук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Філатов Ю. Д.,
доктор тех. наук, професор, завідувач лабораторії основ
технології прецизійної обробки виробів з неметалевих матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). (370/10)
Курський Юрій Сергійович, доцент кафедри фізичних
основ електронної техніки Харківського національного
університету радіоелектроніки: «Теоретична модель вимірювань в нелінійних динамічних системах» (01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем). Спецрада Д 64.052.04
у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14;
тел. 702-10-16). Науковий консультант – Мачехін Ю. П.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри фізичних
основ електронної техніки (Харківський національний уні3

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
верситет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Прокопов О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник
генерального директора з науково-метрологічної роботи
(ННЦ «Інститут метрології» Мінрегіонрозвитку України);
Полярус О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН України); Сльотов М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптики і спектроскопії (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН України). (371/10)
Данько Віктор Андрійович, завідувач лабораторії інтерференційної літографії Інституту фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Фізичні та технологічні основи процесів формування наноструктур методами інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз» (01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем).
Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028. м. Київ, просп.
Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий консультант –
Індутний І. З., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний
науковий співробітник лабораторії інтерференційної літографії (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Гомоннай О. В., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу функціональної електроніки (Інститут електронної
фізики НАН України); Горбик П. П., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач відділу наноматеріалів (Інститут хімії
поверхні імені О. О. Чуйка НАН України); Смірнова Т. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу когерентної і квантової оптики (Інститут
фізики НАН України). (409/10)
Семенов Василь Юрійович, докторант Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України: «Розв’язання
систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ. просп.
Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий
консультант – Задірака В. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу оптимізації обчислювальних методів (Інститут кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України). Опоненти: Шахно С. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри обчислювальної математики, завідувач кафедри теорії оптимальних
процесів (Львівський національний університет імені Івана Франка); Старков В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теоретичної фізики (Інститут фізики НАН України); Калюжний О. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем, професор
кафедри радіоприймання та оброблення сигналів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (546/10)
4

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Раєцька Яна Борисівна, старший науковий співробітник відділення біологічних та біомедичних технологій НДЛ
«Фармакологія та експериментальна патологія» ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Біохімічні механізми за
хімічного опіку» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Остапченко Л. І., доктор біол. наук, професор, директор ННЦ
«Інститут біології та медицини» (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Калінін І. В.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри хімії (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
МОН України); Король Л. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»); Заічко Н. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної
хімії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (131/10)
Шевченко Тетяна Петрівна, доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Молекулярна епідеміологія вірусів овочевих
культур України» (03.00.06 – вірусологія). Спецрада Д
26.001.14 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Поліщук В. П., доктор біол. наук, професор.
Опоненти: Щербатенко І. С., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник лабораторії вірусів рослин (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН
України); Матвієнко Н. М., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу іхтіопатології
(Інститут рибного господарства НААН України); Міроненко А. П., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
респіраторних та інших вірусних інфекцій (ДУ «Інститут
епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України»). (212/10)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Пасєка Микола Степанович, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН
України: «Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням
хмарної технології» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада Д 35.101.01 в Українській академії друкарства
МОН України (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел.
(032) 242-23-40). Науковий консультант – Дурняк Б. В.,
доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, ректор (Українська академія друкарства
МОН України). Опоненти: Машков О. А., доктор тех. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з питань науки (Державна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України); ГоворуСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
щенко Т. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування
(Хмельницький національний університет МОН України);
Коробчинський М. В., доктор тех. наук, професор, професор п’ятої кафедри (Воєнно-дипломатична академія імені
Євгенія Березняка). (6/10)
Ягелюк Світлана Володимирівна, доцент кафедри
товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету МОН України: «Розвиток наукових основ технологій переробки
стебел соломи льону на основі класифікаційних ознак
стеблестою» (05.18.02 – технологія зернових, бобових,
круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних
культур). Спецрада Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті МОН України (73008,
м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. 32-69-10). Науковий консультант – Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії (Луцький
національний технічний університет МОН України). Опоненти: Шаповаленко О. І., доктор тех. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна (Національний університет харчових технологій МОН України);
Клевцов К. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації
(Херсонський національний технічний університет МОН
України); Шейченко В. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технологій та
засобів аграрного виробництва (Полтавська державна
аграрна академія МОН України). (9/10)
Яськов Георгій Миколайович, старший науковий
співробітник відділу математичного моделювання й
оптимального проектування Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України: «Оптимізаційні задачі розміщення гіперкуль: математичні моделі,
методи розв’язання, застосування» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи – технічні
науки). Спецрада Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046,
м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24).
Науковий консультант – Романова Т. Є., доктор тех. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання й оптимального проектування
(Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: Комяк В. М., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України); Жолткевич Г. М., доктор
тех. наук, професор, декан факультету математики і інформатики, професор кафедри теоретичної і прикладної інформатики (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Стецюк П. І., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу методів негладкої оптимізації (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). (42/10)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

Перій Сергій Сергійович, завідувач кафедри геодезії Національного університету «Львівська політехніка»:
«Теоретико-експериментальне обґрунтування методів
підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання» (05.24.01 – геодезія, фотограмметрія
та картографія). Спецрада Д 35.052.12 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант – Третяк К. Р., доктор тех. наук, професор, директор Інституту геодезії (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Самой
ленко О. М., доктор тех. наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення
геометричних, механічних та віброакустичних величин
(№ 4), професор кафедри інженерної геодезії (Київський
національний університет будівництва і архітектури);
Каблак Н. І., доктор тех. наук, доцент кафедри міського
будівництва і господарства (Ужгородський національний
університет); Куліковська О. Є., доктор тех. наук, професор кафедри геодезії (Криворізький національний університет). (51/10)
Цихановська Ірина Василівна, доцент кафедри харчових та хімічних технологій Української інженернопедагогічної академії МОН України: «Наукове обґрунтування технологій харчових продуктів із поліфазною
структурою з використанням наночастинок оксидів заліза» (05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада Д 64.088.01 у Харківському державному університеті
харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків,
вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий
консультант – Євлаш В. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування (Харківський державний університет харчування
та торгівлі МОН України). Опоненти: Дорохович В. В.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний
університет харчових технологій МОН України); Капліна Т. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
готельно-ресторанної та курортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
Тележенко Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (62/10)
Головко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного
університету харчування та торгівлі МОН України: «Наукове обґрунтування технологій продуктів оздоровчого
призначення, збагачених на ессенціальні мікронутрієнти»
(05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада Д
64.088.01 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул.
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант – Погожих М. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри фізико-математичних та інженерно5

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
технічних дисциплін (Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: Ткаченко Н. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Свідло К. В., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри інноваційних харчових і ресторанних
технологій (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету МОН України); Пасічний В. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і
м’ясних продуктів (Національний університет харчових
технологій МОН України). (63/10)
Шеховцов Олексій Миколайович, старший науковий
співробітник відділу оптичних та лазерних кристалів Інституту монокристалів НАН України: «Технології отримання
монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та молібдатів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль
1,06 і 1,5 мкм» (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки). Спецрада Д 35.052.13 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-26-01). Науковий консультант – Космина М. Б., доктор тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут
монокристалів НАН України). Опоненти: Семенов О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізики
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Пилипенко М. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики цирконію і технології чистих металів (Інститут фізики
твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); Убізський С. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри напівпровідникової електроніки (Національний
університет «Львівська політехніка»). (132/10)
Бойко Оксана Василівна, завідувач кафедри медичної інформатики Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки» (05.27.01 – твердотільна
електроніка). Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-01). Науковий консультант – Готра З. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електронних приладів (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Вербицький В. Г., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри мікроелектроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Політанський Л. Ф., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича); Осадчук О. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри радіотехніки (Вінницький
національний технічний університет). (133/10)
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Стороженко Марина Сергіївна, старший науковий
співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України: «Фізико-технологічні засади створення композиційних матеріалів системи «сплав
на основі Ni(Fе) – МеВ2» для покриттів з високим рівнем
зносостійкості» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада
Д 26.207.03 в Інституті проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий консультант – Уманський О. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу матеріалознавства та інженерії високостійких поверхневих шарів (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича). Опоненти: Сухова О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України); Роїк Т. А., доктор
тех. наук, професор, в. о. завідувача кафедри технології
поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного
інституту (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Савуляк В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування
(Вінницький національний технічний університет МОН
України). (178/10)
Гавриленко Світлана Юріївна, професор кафедри
обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Методи та засоби ідентифікації стану
комп’ютерних систем критичного застосування для захисту інформації» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057)
707-66-56). Науковий консультант – Семенов С. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної
техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Чемерис О. А., доктор тех. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України); Єременко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Кривуля Г. Ф., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації
проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки). (183/10)
Бичков Андрій Сергійович, заступник завідувача лабораторії криміналістичних видів досліджень та обліку
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: «Концепція підвищення
експлуатаційних характеристик конструкцій агрегатів
вітчизняних цивільних літаків спеціальними методами
порошкової металургії» (05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
26.062.06 у Національному авіаційному університеті МОН
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,
1; тел. (044) 406-79-01). Науковий консультант – Ігнатович С. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
конструкції літальних апаратів (Національний авіаційний
університет). Опоненти: Кривов Г. О., доктор тех. наук,
професор, голова правління (ВАТ «Український НДІ авіаційних технологій»); Гайдачук В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри конструювання і проектування
ракетної техніки (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»); Санін А. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара). (188/10)
Лях-Кагуй Наталія Степанівна, докторант кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету
«Львівська політехніка»: «Електро- і магнітотранспортні
властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів
Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 35.052.13 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-26-01). Науковий консультант – Дружинін А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Хрипунов Г. С., доктор тех.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Євтух А. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач лабораторії фізики адсорбційних та
поверхневих ефектів у напівпровідникових і тонких плівках (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Ціж Б. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін
і контролю якості продукції (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького). (197/10)
Науменко Оксана Василівна, завідувач відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Інституту продовольчих ресурсів НААН України:
«Біотехнологічні підходи збереження активності заквашувальної мікробіоти для виробництва молочної продукції» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий консультант – Кігель Н. Ф.,
доктор тех. наук. Опоненти: Баль-Прилипко Л. В., доктор
тех. наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Тодосійчук Т. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інстиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

тут імені Ігоря Сікорського»); Рибалко С. Л., доктор мед.
наук, професор, завідувач лабораторії експериментальної
хіміотерапії вірусних інфекцій (ДУ «Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського» НАМН
України). (202/10)
Боднарчук Оксана Василівна, завідувач відділу аналітичних досліджень та якості харчової продукції Інституту
продовольчих ресурсів НААН України: «Наукове обґрунтування та розробка біотехнологій бакпрепаратів для
ферментованих молочно-жирових продуктів» (03.00.20 –
біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – Кігель Н. Ф., доктор тех. наук. Опоненти: Тодосійчук Т. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Баль-Прилипко Л. В.,
доктор тех. наук, професор, декан факультету харчових
технологій та управління якістю продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Поліщук Г. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів
(Національний університет харчових технологій). (203/10)
Терещенко Юрій Юрійович, старший викладач кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного
університету: «Концепція інтеграції силової установки з
турбовентиляторною приставкою і літального апарату»
(05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецрада
Д 26.062.05 у Національному авіаційному університеті
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 406-74-84). Науковий консультант – Мітрахович М. М., доктор тех. наук, професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора (ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені
академіка О. Г. Івченка). Опоненти: Халатов А. А., доктор
тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу високотемпературної термогазодинаміки (Інститут
технічної теплофізики НАН України); Семон Б. Й., доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії СРСР з народної освіти, головний науковий співробітник науково-методичного центру організації освітньої діяльності (Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського);
Расстригін О. О., доктор тех. наук, професор, головний
науковий співробітник науково-дослідного управління
(Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України). (217/10)
Бровко Дмитро Вікторович, начальник НДЧ ДВНЗ
«Криворізький національний університет» МОН України:
«Прогнозування надійності будівель і споруд поверхневого комплексу шахт в умовах недостатньої інформації про
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
їх технічний стан» (05.15.04 – шахтне та підземне будівництво). Спецрада Д 08.080.04 у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» МОН України
(49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562)
47-24-11). Науковий консультант – Андрєєв Б. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельних геотехнологій (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). Опоненти: Волокова В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки (Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка» МОН України); Гайко Г. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри геоінженерії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України);
Тютькін О. Л., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
мостів та тунелів (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна МОН України). (232/10)
Козуб Юрій Гордійович, завідувач кафедри фізикотехнічних систем та інформатики ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН
України, м. Старобільськ: «Моделювання термопружного
деформування конструкцій з еластомерів та еластомерних композитів із початковими напруженнями на основі методу скінченних елементів» (05.23.17 – будівельна
механіка). Спецрада Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
248-32-65). Науковий консультант – Солодей І. І., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри будівельної механіки (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Карнаухов В. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу термопружності (Інститут механіки імені
С. П. Тимошенка НАН України); Марчук О. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та
машинознавства (Національний транспортний університет МОН України); Пискунов С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри динаміки і міцності машин та
опору матеріалів (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (248/10)
Алексєєнко Сергій Вікторович, завідувач кафедри
механотроніки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Науково-методологічні основи моделювання зледеніння аеродинамічних поверхонь
літальних апаратів» (01.02.05 – механіка рідини, газу та
плазми). Спецрада Д 26.062.05 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1; тел. 406-74-84). Опоненти: Воропаєв Г. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (Інститут гідромеханіки НАН
України); Українець Є. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри конструкції та міцності літальних апаратів
та двигунів (Харківський національний університет Пові8

тряних Сил імені Івана Кожедуба); Яковенко В. О., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук
та інженерії програмного забезпечення (Університет митної справи та фінансів). (261/10)
Фем’як Ярослав Михайлович, завідувач кафедри буріння свердловин Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу: «Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні
свердловин» (05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада
Д 20.052.02 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342)
72-71-07). Науковий консультант – Чудик І. І., доктор
тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (ІваноФранківський національний технічний університет нафти
і газу). Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, доцент,
генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»); Судаков А. К.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Дреус А. Ю., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри аерогідромеханіки
та енергомасопереносу (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (347/10)
Литвиненко Ярослав Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя: «Методи
ідентифікації сегментної та ритмічної структур циклічних
сигналів в системах цифрової обробки даних» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 58.052.01 у Тернопільському національному
технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України
(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 51-9701). Опоненти: Матвійчук Я. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри систем штучного інтелекту
(Національний університет «Львівська політехніка»); Власюк А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (Національний університет «Острозька
академія»); Юзефович Р. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії вібродіагностики (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка
НАН України). (369/10)
Чернова Мирослава Євгеніївна, доцент кафедри
загальної та прикладної фізики Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу:
«Розвиток наукових основ підвищення ефективності
буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для
умов нафтогазових родовищ України)» (05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада Д 20.052.02 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий
консультант – Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, доцент,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»). Опоненти:
Бондаренко М. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії бурового і породоруйнуючого інструменту (Інститут надтвердих матеріалів
імені В. Н. Бакуля НАН України); Судаков А. К., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри нафтогазової
інженерії та буріння (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Дреус А. Ю., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри аерогідромеханіки та
енергомасопереносу (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (383/10)
Хохотва Олександр Петрович, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Наукові основи розробки модифікованих сорбентів неорганічних та
органічних забруднювачів у процесах водоочищення»
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.002.05
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий консультант – Гомеля М. Д.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Хоружий П. Д.,
доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії водопостачання і водовідведення (Інститут водних проблем і меліорації НААН України); Сакалова Г. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
хімії та методики навчання хімії (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН України); Кривомаз Т. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (385/10)
Іванов Віталій Петрович, доцент кафедри «Автоматизація та механізація зварювального виробництва» ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет»: «Теоретичні і технологічні основи підвищення ефективності
процесу електродугового наплавлення на основі моделювання формоутворення зварювальної ванни» (05.03.06 –
зварювання та споріднені процеси і технології). Спецрада
Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул.
Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий консультант – Размишляєв О. Д., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри «Автоматизація та механізація зварювального виробництва» (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). Опоненти: Сидорець В. М.,
доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізики газового розряду та техніки плазми
(Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України); Дмитрик В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
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кафедри «Зварювання» (ДВНЗ «Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Перемітько В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
технології та устаткування зварювання (Дніпровський
державний технічний університет). (415/10)
Шналь Тарас Миколайович, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська політехніка»: «Розвиток наукових основ
розрахункової оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій за умов впливу параметричних режимів пожеж»
(21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада Д 64.707.01 у
Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 707-34-69). Науковий консультант – Поздєєв С. В., доктор тех. наук, професор, головний науковий
співробітник (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України). Опоненти: Бєліков А. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури); Ковалишин В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності ДСНС України); Шмуклер В. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова). (468/10)
Радіонов Олександр Володимирович, директор ТОВ
«Науково-виробниче впроваджувальне підприємство
«Ферогідродинаміка», м. Миколаїв: «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує
екологічну безпеку шкідливих виробництв» (21.06.01 –
екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). Науковий
консультант – Тарельник В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу (Сумський
національний аграрний університет МОН України). Опоненти: Козуля Т. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних
технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Бахарєв В. С., доктор тех. наук, доцент, декан факультету
природничих наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології (Сумський державний університет МОН
України). (476/10)
Катренко Михайло Олександрович, доцент кафедри
двигунобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Наукові основи проектування комбінованих ракетних двигунів і їх систем постачання
палива» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки).
Спецрада Д 08.051.15 у Дніпровському національному
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університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий консультант – Давидов С. О., доктор тех. наук,
професор, декан фізико-технічного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
Опоненти: Стрельніков Г. О., доктор тех. наук, професор,
в. о. завідувача відділу термогазодинаміки енергетичних
установок (Інститут технічної механіки НАН і ДКА України); Габрінець В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теплотехніки (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна); Качан О. Я., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології авіаційних двигунів (Національний університет «Запорізька політехніка»). (485/10)
Буц Юрій Васильович, завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця МОН України: «Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному
навантаженні пірогенного походження» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). Науковий консультант – Гриценко А. В., доктор географ. наук, професор, директор (НДУ «Український НДІ екологічних проблем» Мінекології України). Опоненти: Адаменко Я. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу МОН України); Петрушка І. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та
природоохоронної діяльності Інституту сталого розвитку
імені В’ячеслава Чорновола (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології
(Сумський державний університет МОН України). (491/10)
Хмельовський Василь Степанович, завідувач кафедри
механізації тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Науково-технічне забезпечення інтенсифікації приготування і роздавання кормів рогатій худобі» (05.05.11 – машини і засоби
механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 26.004.06 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий консультант – Ревенко І. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри механізації тваринництва
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Кравчук В. І., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, директор
(ДНУ «Український НДІ прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»); Брагінець М. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри технічних систем
і технологій тваринництва імені Б. П. Шабельника (Харківський національний технічний університет сільського
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господарства імені Петра Василенка); Дмитрів В. Т., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри механіки та автоматизації машинобудування (Національний університет
«Львівська політехніка»). (506/10)
Поліщук Віктор Миколайович, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування техніко-технологічної системи виробництва і використання біопалива
у сільському господарстві» (05.05.11 – машини і засоби
механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 26.004.06 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий консультант – Войтюк В. Д., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Дідур В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технічного сервісу в АПК (Таврійський
державний агротехнологічний університет); Мироненко В. Г., доктор тех. наук, професор, головний науковий
співробітник відділу електрифікації та автоматизації агропромислового виробництва (ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства» НААН України);
Анісімов В. Ф., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри агроінженерії та технічного сервісу (Вінницький
національний аграрний університет). (508/10)
Єгорченков Володимир Олексійович, доцент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного
університету будівництва і архітектури: «Наукові основи формування комфортного середовища в будівлях
за динамічними параметрами природного освітлення»
(05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання). Спецрада Д 26.056.07 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 24155-33). Науковий консультант – Сергейчук О. В., доктор
тех. наук, професор кафедри архітектурних конструкцій
(Київський національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Желих В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції (Національний університет «Львівська політехніка»); Фаренюк Г. Г., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, директор (ДП «Державний НДІ будівельних
конструкцій»); Пугачов Є. В., доктор тех. наук, професор
кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (Національний університет водного господарства та природокористування). (511/10)
Іванов Валерій Григорович, доцент кафедри машин і
технології ливарного виробництва Національного університету «Запорізька політехніка»: «Розвиток теоретичних
основ впливу технологічних параметрів на структуру і
властивості виливків із сірих чавунів» (05.16.04 – ливарне
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виробництво). Спецрада Д 08.084.02 у Національній металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий консультант – Луньов В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри машин і технології ливарного виробництва (Національний університет «Запорізька політехніка»). Опоненти: Верховлюк А. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України); Могилатенко В. Г., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Лисенко Т. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології та управління ливарними процесами (Одеський
національний політехнічний університет). (513/10)
Шмельова Тетяна Рудольфівна, доцент кафедри комутаційних систем Одеської національної академії зв’язку
імені О. С. Попова: «Аналіз, синтез та перетворення моделей телекомунікаційних систем на основі нескінченних
сіток Петрі» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та
мережі). Спецрада Д 41.816.01 в Одеській національній
академії зв’язку імені О. С. Попова МОН України (65029,
м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). Науковий консультант – Воробієнко П. П., доктор тех. наук,
професор, ректор (Одеська національна академія зв’язку
імені О. С. Попова). Опоненти: Агєєв Д. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної
інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки); Князєва Н. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри комп’ютерної інженерії (Одеська національна академія харчових технологій); Стеценко І. В.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (642/10)
Темніков Володимир Олександрович, доцент кафедри
засобів захисту інформації Національного авіаційного університету: «Моделі і методи контролю та управління функціональністю авіадиспетчерів» (05.13.06 – інформаційні
технології). Спецрада Д 26.062.01 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-76-42). Науковий консультант – Козловський В. В., доктор тех. наук, професор,
перший проректор (Національний авіаційний університет).
Опоненти: Міхайленко В. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (Київський національний
університет будівництва і архітектури); Бідюк П. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри математичних
методів системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Корж Р. О., доктор тех. наук, доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи (Національний
університет «Львівська політехніка»). (643/10)
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Кузьмич Людмила Володимирівна, докторант кафедри
комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету: «Методи та
засоби вимірювання напружень та деформацій складних
конструкцій приладовою системою» (05.11.01 – прилади
та методи вимірювання механічних величин). Спецрада Д
26.002.07 у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий консультант – Квасніков В. П.,
доктор тех. наук, професор, заслужений метролог України,
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних
систем та технологій (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти: Коломієць Л. В., доктор тех.
наук, професор, ректор (Одеська державна академія технічного регулювання та якості МОН України); Подчашинський Ю. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютеризованих систем управління та автоматики (Житомирський державний технологічний університет МОН
України); Матіко Ф. Д., доктор тех. наук, доцент., професор
кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (653/10)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Гангур Володимир Васильович, професор кафедри
землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова Полтавської
державної аграрної академії: «Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в Лівобережному Лісостепу України» (06.01.01 – загальне землеробство). Спецрада
Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства НААН України»
(08162, Київська обл., смт Чабани; тел. (044) 526-23-27).
Науковий консультант – Камінський В. Ф., доктор с.-г.
наук, професор, академік НААН України, директор (ННЦ
«Інститут землеробства НААН України»). Опоненти: Єщенко В. О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри
загального землеробства (Уманський національний університет садівництва МОН України); Малярчук М. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства
(Інститут зрошуваного землеробства НААН України); Примак І. Д., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України).
(118/10)
Грабовський Микола Борисович, завідувач кафедри
технологій в рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету: «Агротехнологічне обґрунтування вирощування кукурудзи та сорго
цукрового для виробництва біогазу» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових
культур» НААН України (49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий консультант –
Курило В. Л., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри агроінженерії та технічного сервісу (Вінницький національний аграрний університет МОН України).
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Опоненти: Коковіхін С. В., доктор с.-г. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (Інститут зрошуваного землеробства НААН України); Гирка А. Д., доктор
с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих
зернових і зернобобових культур (ДУ «Інститут зернових
культур» НААН України); Єременко О. А., доктор с.-г. наук,
доцент, завідувач кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного МОН України).
(226/10)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Старка Володимир Васильович, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка: «Повсякденне
життя західноукраїнського села в умовах тоталітарних
режимів 1939 – 1953 рр.» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий консультант – Москалюк М. М., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка МОН України). Опоненти: Лисенко О. Є., доктор
істор. наук, професор, завідувач відділу історії України
періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН
України); Орлик С. В., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної
справи (Центральноукраїнський національний технічний
університет МОН України); Трофимович В. В., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії імені
М. П. Ковальського (Національний університет «Острозька академія» МОН України). (22/10)
Заяць Андрій Євгенович, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Міське суспільство Волині ХVІ – першої половини XVII ст.» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-20).
Науковий консультант – Крикун М. Г., доктор істор. наук,
професор (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Александрович В. С., доктор
істор. наук, професор, завідувач відділу історії середніх
віків (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН України); Кулаковський П. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри країнознавства (Національний
університет «Острозька академія»); Старченко Н. П., доктор істор. наук, старший науковий співробітник відділу
теорії і методики археографії та джерелознавчих наук (Інститут української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України). (33/10)
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Фірсов Олександр Володимирович, доцент кафедри
математичних, інформаційних та соціально-гуманітарних
дисциплін Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»: «Історичний аналіз діяльності вченого-конструктора, вихідця з України Б. Г. Луцького в галузі моторобудування та його впливу на розвиток світової та української
техніки» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д
26.189.02 у ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України» (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел.
(044) 486-95-91). Науковий консультант – Богуслаєв В. О.,
доктор тех. наук, професор, президент АТ «Мотор Січ».
Опоненти: Корнієнко О. М., доктор істор. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»); Гріффен Л. О., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник (Центр пам’яткознавства НАН України і
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури); Довганюк С. С., доктор істор. наук, доцент, завідувач
кафедри «Вагони та вагонне господарство» (Дніпровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна). (241/10)
Трубчанінов Сергій Васильович, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка: «Історико-географічні
уявлення як інструменти формування та конструювання
національної ідентичності в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830 – 1930-х рр.» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка МОН
України, історичний факультет (32300, м. Кам’янецьПодільський, вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57).
Науковий консультант – Боряк Г. В., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, заступник
директора з наукової роботи (Інститут історії України НАН
України). Опоненти: Бачинська О. А., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри історії України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН
України); Чорновол І. П., доктор істор. наук, старший науковий співробітник (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України); Чуткий А. І., доктор істор.
наук, доцент, доцент кафедри давньої та нової історії
України (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (445/10)
Слісаренко Олександр Миколайович, доцент юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Українсько-шведський союз у
Північній війні у 1708 – 1714 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка МОН
України, історичний факультет (32300, м. Кам’янецьПодільський, вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57).
Науковий консультант – Брехуненко В. А., доктор істор.
наук, професор, завідувач відділу актової археографії (ІнСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ститут української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського). Опоненти: Ковалевська О. О., доктор
істор. наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії (Інститут історії України НАН України); Леп’явко С. А., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя); Щербак В. О., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (446/10)
Трембіцький Анатолій Михайлович, юридичний радник ТОВ «Приватна друкарня»: «Просвітницька, педагогічна та громадська діяльність родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів (кінець XIX ст. – 2000-і рр.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у
Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка МОН України, історичний факультет
(32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14;
тел. (03849) 2-50-57). Науковий консультант – Завальнюк О. М., доктор істор. наук, професор, академік АН ВО
України, професор кафедри історії України (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Реєнт О. П., доктор істор. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заступник директора з
наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН України); Романюк І. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Вінцковський Т. С., доктор істор. наук, доцент, професор
кафедри історії України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (450/10)
Газін Володимир Володимирович, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Українська держава у сфері
геополітичних інтересів Речі Посполитої, Московії та Криму в 1654 – 1667 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка МОН України, історичний
факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий консультант –
Степанков В. С., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти:
Щербак В. О., доктор істор. наук, професор кафедри історії України (Київський університет імені Бориса Грінченка); Струкевич О. К., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри філології та гуманітарних наук (КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти»); Чухліб Т. В.,
доктор істор. наук, провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу
(Інститут історії України НАН України). (452/10)
Руда Оксана Василівна, старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства
імені Івана Крип’якевича НАН України: «НаціональноСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20 – 30-х роках XX століття: реалізація та рецепції»
(опублікована монографія) (07.00.01 – історія України;
07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України та Інституті народознавства НАН України (79026,
м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий консультант – Литвин М. Р., доктор істор. наук,
професор, завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» (Інститут українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України). Опоненти: Голубко В. Є.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України); Давидюк Р. П., доктор
істор. наук, доцент, професор кафедри історії України
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН
України); Комар В. Л., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії слов’ян (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України). (602/10)
Пасіцька Оксана Ігорівна, старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України: «Соціально-економічна
діяльність українців Галичини (1919 – 1939)» (07.00.01 –
історія України та 07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН
України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032)
270-70-22). Науковий консультант – Патер І. Г., доктор істор. наук, професор, головний науковий співробітник відділу новітньої історії (Інститут українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України). Опоненти: Виздрик В. С., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри гуманітарних
наук Інституту морально-психологічного забезпечення (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного Міноборони України); Давидюк Р. П., доктор
істор. наук, доцент, професор кафедри історії України
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН
України); Кондратюк К. К., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри новітньої історії України імені Михайла
Грушевського (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). (662/10)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Ставицький Андрій Володимирович, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Моделювання
економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 26.001.48 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Черняк О. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо13
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ненти: Власюк О. С., доктор екон. наук, професор, членкореспондент НАН України, перший заступник директора
(Національний інститут стратегічних досліджень); Клебанова Т. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіко-математичних методів (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця);
Оліскевич М. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри математичної економіки та економетрії (Львівський національний університет імені Івана Франка).
(98/10)
Ситницький Максим Васильович, доцент кафедри
менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Жилінська О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та
інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Бажал Ю. М., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Попович О. С., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч
науки і техніки України, головний науковий співробітник
(Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України); Касич А. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Київський національний університет технологій та
дизайну МОН України). (99/10)
Шабатура Тетяна Сергіївна, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства Одеського державного аграрного університету: «Соціально-економічні
механізми комплементарності економічного потенціалу
агропродовольчих підприємств: теорія та методологія»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності) Спецрада Д 36.814.02 у
Львівському національному аграрному університеті МОН
України (80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий консультант – Гришова І. Ю., доктор екон. наук, доцент, головний науковий
співробітник відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства Верховної Ради України).
Опоненти: Забуранна Л. В., доктор екон. наук, професор,
народний депутат України; Седікова І. О., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики (Одеська національна академія харчових технологій); Якубів В. М., доктор екон. наук, професор, проректор
з наукової роботи (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). (100/10)
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Лаптєв В’ячеслав Ігорович, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця: «Методологія проблемно-орієнтованого розвитку людських
ресурсів» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 64.055.02 у
Харківському національному економічному університеті
імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий консультант – Назарова Г. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук
(Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Безтелесна Л. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний
університет водного господарства та природокористування МОН України); Лісогор Л. С., доктор екон. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу соціальної політики (Національний інститут стратегічних
досліджень при Президентові України); Шаульська Л. В.,
доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (144/10)
Цимбал Людмила Іванівна, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Імперативи
інтелектуального лідерства в глобальному економічному
середовищі» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. 456-63-58). Науковий консультант –
Каленюк І. С., доктор екон. наук, професор, директор НДІ
економічного розвитку (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Булатова О. В., доктор екон. наук,
професор, перший проректор (Маріупольський державний університет МОН України); Куклін О. В., доктор екон.
наук, професор, директор (Черкаський державний бізнесколедж МОН України); Сіденко С. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин і бізнесу (Національний авіаційний університет
МОН України). (146/10)
Коломієць Вікторія Миколаївна, докторант кафедри
«Фінанси та економічна безпека» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Інституціональна система
розвитку людського капіталу національної економіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 08.820.03 у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий консультант – Головкова Л. С., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри «Фінанси та економічна
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
безпека» (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна).
Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Чернігівський національний технологічний університет); Осецький В. Л., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економічної
теорії, макро- і мікроекономіки (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Цимбал О. І., доктор
екон. наук, доцент, завідувач відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення (Інститут демографії та
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України).
(151/10)
Кривицька Ольга Романівна, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»: «Аналітичне забезпечення управління
діяльністю компаній зі страхування життя» (08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-38). Науковий консультант – Кіндрацька Л. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Крупка Я. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і
оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Лазаришина І. Д., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри статистики та економічного аналізу
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Проскуріна Н. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування (Запорізький національний університет МОН
України). (160/10)
Погореленко Наталія Петрівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Науково-методологічні засади забезпечення фінансової стабільності банківської системи
України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада
Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи»
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. 462-53-05). Науковий консультант – Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук,
професор, ректор (ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Довгань Ж. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри банківського бізнесу (Тернопільський національний економічний університет); Коваленко В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
банківської справи (Одеський національний економічний
університет); Чмутова І. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри банківської справи і фінансових послуг (Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця). (161/10)
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М’ячин Валентин Георгійович, доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет»: «Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10
в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1;
тел. (048) 705-84-31). Науковий консультант – Дубницький В. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»).
Опоненти: Войнаренко М. П., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, перший проректор
(Хмельницький національний університет МОН України);
Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та
міжнародних економічних відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України); Волощук Л. О., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту (Одеський
національний політехнічний університет МОН України).
(162/10)
Шахно Альона Юріївна, в. о. завідувача кафедри економіки, організації та управління підприємствами ДВНЗ
«Криворізький національний університет»: «Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в
умовах глобалізації» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.052.03
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
(032) 258-22-10). Науковий консультант – Кузьмін О. Є.,
доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки і
менеджменту (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Маслак О. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського
МОН України); Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України);
Крайник О. П., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки (Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). (570/10)
Хомутенко Алла Віталіївна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету:
«Управління державними фінансами: теорія та методологія» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада
Д 41.055.01 в Одеському національному економічному
університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант – Волохова І. С., доктор екон. наук, доцент, завідувач
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кафедри фінансів МОН України (Одеський національний
економічний університет). Опоненти: Дем’янишин В. Г.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет); Опарін В. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів МОН України
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»); Рожко О. Д., доктор екон. наук,
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(574/10)
Сьомич Микола Іванович, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії:
«Інтегровані системи управління організаційно-правовою
безпекою суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Лепейко Т. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та
бізнесу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Маргасова В. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет); Пономарьов О. С., доктор
екон. наук, доцент, народний депутат України. (577/10)
Белявцева Вікторія Володимирівна, керівник апарату Харківської облдержадміністрації: «Методологія
та інструментарій управління інноваційним розвитком
регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.089.01 у Харківському
національному університеті міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий консультант – Димченко О. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут
економіко-правових досліджень НАН України); Проскура В. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та управління економічними процесами
(Мукачівський державний університет); Аверкина М. Ф.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних
технологій (Національний університет «Острозька академія»). (579/10)
Письменний Віталій Валерійович, докторант кафедри
фінансів імені С. І. Юрія Тернопільського національного
економічного університету: «Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формуван16

ня» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул.
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Дем’янишин В. Г., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти:
Опарін В. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів МОН України (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України); Крупка М. І., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
(Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України); Пасічник Ю. В., доктор екон. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фінансовокредитної та податкової політики (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). (583/10)
Ліщинський Ігор Орестович, докторант кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету: «Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада
Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Савельєв Є. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародної економіки (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Булатова О. В., доктор екон. наук, професор, перший
проректор (Маріупольський державний університет МОН
України); Хаджинов І. В., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);
Шнирков О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). (585/10)
Олефіренко Олег Михайлович, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету МОН України: «Маркетингова збутова політика інноваційно активних промислових 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) 6404-99). Науковий консультант – Кузьменко О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної
кібернетики (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Гарафонова О. І., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Лепейко Т. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
та бізнесу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); ПедченСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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ко Н. С., доктор екон. наук, професор, перший проректор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (587/10)
Нехай Вікторія Василівна, доцент кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: «Збутова діяльність
підприємств сільськогосподарського машинобудування
на засадах консолідованого маркетингу: теорія, методологія, практика» (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 – Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Сумський національний аграрний
університет). Опоненти: Васильєва Т. А., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та
менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет); Перебийніс В. І., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економічної кібернетики,
бізнес-економіки та інформаційних систем (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
Полінкевич О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності
підприємства (Східноєвропейський національний університет). (588/10)
Добіжа Наталія Володимирівна, директор Вінницького
коледжу економіки та підприємництва Тернопільського
національного економічного університету: «Формування
інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в
Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті МОН
України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел.
(0512) 34-10-82). Науковий консультант – Погріщук Б. В.,
доктор екон. наук, професор, директор Вінницького ННІ
економіки (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Захарчук О. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економіки» МОН України); Ларіна Т. Ф., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри агрологістики та управління
ланцюгами постачань (Харківський національний технічний університет імені Петра Василенка МОН України);
Перебийніс В. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та
інформаційних систем (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»). (592/10)
Завадська Діана Володимирівна, доцент кафедри
банківської справи Одеського національного економічного університету: «Банки у фінансуванні інноваційного
розвитку економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному
економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий
консультант – Звєряков М. І., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор (Одеський
національний економічний університет). Опоненти: Дзюб
люк О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківського бізнесу (Тернопільський національний
економічний університет); Зимовець В. В., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
фінансів реального сектору (ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України); Примостка Л. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської
справи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (593/10)
Зарічна Олена Володимирівна, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту Ужгородського національного університету: «Методологія
розвитку підприємництва на засадах транскордонного
партнерства» (08.00.03 – економіка та управління націо
нальним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ
«Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул.
Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий консультант – Єрохін С. А., доктор екон. наук, професор, ректор
(ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти:
Ганущак-Єфіменко Л. М., доктор екон. наук, професор,
декан факультету підприємництва та права (Київський
національний університет технологій та дизайну); Кукса І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, оподаткування та інформаційних технологій
(Луганський національний аграрний університет, м. Харків); Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). (595/10)
Українець Лілія Анатоліївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного
університету імені Івана Франка МОН України: «Економічна експансія Китайської Народної Республіки в країни, що розвиваються» (08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03
у Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21;
тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант – Грабинський І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України).
Опоненти: Борзенко О. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
Зварич Р. Є., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Макогон Ю. В., доктор екон. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Маріупольський державний університет МОН України). (626/10)
17
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Власенко Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Управління
стратегічними змінами в діяльності 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: Лепейко Т. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця); Вдовенко Н. М., доктор
екон. наук, професор, заслужений працівник сільського
господарства України, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Данько Ю. І., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Сумський національний аграрний університет). (684/10)
Ганжуренко Ірина Валеріївна, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України: «Управління розвитком маркетингово-логістичних систем суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Малік М. Й., доктор
екон. наук, професор, академік НААН України, головний
науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України); Данько Ю. І., доктор екон.
наук, доцент, проректор з наукової роботи (Сумський національний аграрний університет); Панухник О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та
фінансів (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). (685/10)
Іванов Роман Вячеславович, завідувач кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Теоретико-методологічні основи моделювання економічної поведінки домогосподарств»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці). Спецрада Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061) 764-57-15). Науковий консультант – Порохня В. М., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економіки (Класичний приватний університет). Опоненти: Ковальчук К. Ф., доктор екон. наук,
професор, декан факультету економіки і менеджменту
(Національна металургійна академія України); Максишко Н. К., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики (Запорізький національний уні18

верситет); Черняк О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (690/10)
Русак Денис Миколайович, доцент кафедри світового
господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Розвиток глобальних
корпоративних мереж в умовах геоекономічних трансформацій» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Філіпенко А. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних
відносин Інституту міжнародних відносин (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Білорус О. Г., доктор екон. наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник (ДУ
«Інститут економіки та прогнозування» НАН України);
Кістерський Л. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Кібальник Л. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри моделювання економіки і бізнесу (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького).
(692/10)
Павлюк Олена Олександрівна, доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Розвиток
систем банківського нагляду в країнах Центральної та
Східної Європи» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий
консультант – Мозговий О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів МОН України (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Макаренко М. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри міжнародних економічних відносин (Сумський
державний університет МОН України); Борзенко О. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень, провідний науковий
співробітник (ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України»); Зварич Р. Є., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). (696/10)
Гудзь Юрій Федорович, доцент кафедри фінансів
та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг: «Стратегія формування та
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності) Спецрада
Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 45698-73). Науковий консультант – Андрійчук В. Г., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки і
менеджменту агробізнесу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Баланюк І. Ф., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України); Храпкіна В. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний університет
«Києво-Могилянська академія» МОН України); Козак Л. В., доктор екон. наук, доцент, декан економічного факультету (Національний університет «Острозька
академія»). (697/10)
Качула Світлана Валентинівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського
державного аграрно-економічного університету: «Державна фінансова політика у системі забезпечення соціального розвитку суспільства» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31).
Науковий консультант – Чугунов І. Я., доктор екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів МОН України (Київський національний
торговельно-економічний
університет).
Опоненти: Кужелєв М. О., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ фінансів, банківської справи (Університет
державної фіскальної служби України); Нікіфоров П. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів
і кредиту (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Сідельникова Л. П., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Херсонський національний технічний університет). (703/10)
Чуприна Юрій Анатолійович, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури: «Державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державноприватного партнерства» (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 – Куліков П. М., доктор екон. наук, професор,
в. о. ректора (Київський національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Диха М. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельницький національний
університет); Колісник Г. М., доктор екон. наук, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

сор, професор кафедри обліку та аудиту (Ужгородський
національний університет); Жарінова А. Г., доктор екон.
наук, доцент, в. о. директора (Державна науково-технічна
бібліотека України, м. Київ). (709/10)
Ніколаєва Тетяна Володимирівна, доцент кафедри
економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури: «Методологія і організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим
майном державної власності» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
27.855.01 в Університеті державної фіскальної служби
України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел.
(04597) 6-09-94). Науковий консультант – Пашко П. В.,
доктор екон. наук, ректор (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Манцуров І. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри статистики
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»); Бубенко П. Т., доктор екон. наук,
професор, завідувач відділу проблем науково-технічного
і економічного прогресу регіону (Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України); Коренюк П. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
організацій і адміністрування (Дніпровський державний
технічний університет). (710/10)
Бойко Антон Олександрович, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету
МОН України: «Система протидії легалізації кримінальних
доходів у забезпеченні економічної безпеки національної
економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий консультант –
Кузьменко О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної кібернетики (Сумський державний
університет МОН України). Опоненти: Виговська Н. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів
і кредиту (Державний університет «Житомирська політехніка» МОН України); Маргасова В. Г., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Чернігівський
національний технологічний університет МОН України);
Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри менеджменту (Сумський національний аграрний
університет МОН України). (714/10)
Багмет Ксенія Вікторівна, докторант Сумського державного університету МОН України: «Державне регулювання інституційних змін у соціальному секторі національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 55.051.06 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-0499). Науковий консультант – Васильєва Т. А., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
університет МОН України). Опоненти: Бузько І. Р., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної
економіки і туризму (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля МОН України); Губарєва І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач сектору
енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України); Михайлов А. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Сумський національний аграрний університет
МОН України). (715/10)
Коваленко Юлія Олександрівна, доцент кафедри
менеджменту Навчально-наукового індустріального
інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» МОН України, м. Покровськ: «Теорія та
методологія розвитку регіонального інформаційного
менеджменту» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічному університеті МОН
України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел.
(0472) 71-00-92). Науковий консультант – Фінагіна О. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування (Черкаський державний технологічний університет МОН України). Опоненти: Шпильова В. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
(Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
МОН України); Бойченко Е. Б., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського МОН України); Шапошников К. С.,
доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ економіки та інновацій). (728/10)
Дятлова Юлія Володимирівна, в. о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління МОН України, м. Маріу
поль: «Механізм розвитку банківського сектору України
в умовах конкурентної інтерналізації» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській
державній машинобудівній академії МОН України (84313,
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-6809). Науковий консультант – Рекова Н. Ю., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія МОН
України). Опоненти: Колодізєв О. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); Косова Т. Д., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародної економіки,
обліку і фінансів МОН України (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая);
Лавров Р. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет МОН
України). (733/10)
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Бортнікова Олена Геннадіївна, завідувач відділу
післядипломної освіти Міжнародної академії екології та
медицини: «Функціонування релігії в соціально-політичних процесах сучасної України: теоретичний та практичний аспекти» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д
26.001.43 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Харьковщенко Є. А., доктор філософ. наук,
професор, завідувач кафедри релігієзнавства (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України,
член-кореспондент НАПН України; Стадник М. М., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри публічної
політики та політичної аналітики (Національна академія державного управління при Президентові України);
Яроцький П. Л., доктор філософ. наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України).
(255/10)
Маслікова Ірина Ігорівна, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Спільне благо в контексті інституціалізації соціальних практик: етико-філософський аналіз»
(09.00.07 – етика). Спецрада Д 26.001.28 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 23931-41). Науковий консультант – Панченко В. І., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри етики, естетики та
культурології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Загороднюк В. П.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); Надурак В. В., доктор філософ. наук,
доцент, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» МОН України); Сіверс В. А., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри культурології
та інформаційних комунікацій (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури, молоді та спорту України). (299/10)
Книш Інна Василівна, докторантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Номадизм
в соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна
актуалізація» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Опоненти: Степико М. Т., доктор філософ. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень при
Президентові України); Сакун А. В., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри філософії, політології та україСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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нознавства (Київський національний університет технологій та дизайну); Ягодзінський С. М., доктор філософ. наук,
професор, декан факультету лінгвістики соціальних комунікацій (Національний авіаційний університет). (435/10)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сукаленко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури Університету державної фіскальної служби України: «Лінгвокультурні типажі українського художнього дискурсу XIX ст.»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.172.01 в
Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-0292). Науковий консультант – Бріцин В. М., доктор філол.
наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України).
Опоненти: Коч Н. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики
(Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського); Марчук Л. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка); Поповський А. М., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри українознавства та іноземних мов
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ). (153/10)
Ткачук Руслан Федорович, старший науковий співробітник відділу історії української літератури Інституту
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України: «Полемічна
традиція унійних письменників кінця ХVІ – першої половини ХVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика
і поетика» (10.01.01 – українська література). Спецрада
Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-10-84). Опоненти: Поплавська Н. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Корпанюк М. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання імені Михайла
Максимовича (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
Левченко Н. М., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри української і зарубіжної літератури та журналістики (Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). (221/10)
Скорина Людмила Вікторівна, доцент кафедри української літератури та компаративістики ННІ української
філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: «Гомін і відгомін»: дискурс інтертекстуальності в українській
літературі 1920-х років» (10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада
Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
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(044) 279-10-84). Опоненти: Турган О. Д., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри культурології та
українознавства (Запорізький державний медичний університет); Ковалів Ю. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри історії української літератури, теорії
літератури та літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Нахлік Є. К., доктор філол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, директор (Інститут Івана
Франка НАН України). (222/10)
Синявська Леся Іванівна, доцент кафедри зарубіжної
літератури Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття: комунікативні стратегії» (10.01.01 –
українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001,
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84).
Опоненти: Когут О. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри філології та перекладу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу); Бондарева О. Є., доктор філол. наук, професор,
проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства (Київський університет імені
Бориса Грінченка); Васильєв Є. М., доктор філол. наук,
доцент, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури (Рівненський державний гуманітарний університет). (224/10)
Чайка Лариса Василівна, доцент кафедри іноземних
мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України: «Типологія вербальних конфліктів
у англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН
України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73;
тел. (044) 287-33-72). Науковий консультант – Зірка В. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач Дніпровського
відділення Центру наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАН України. Опоненти: Приходько А. М.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та практики перекладу (Національний університет «Запорізька політехніка» МОН України); Таценко Н. В., доктор
філол. наук, доцент, професор кафедри германської філології (Сумський державний університет МОН України);
Шевченко І. С., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри ділової іноземної мови та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
України). (247/10)
Неклесова Валерія Юріївна, доцент кафедри іноземних
мов гуманітарних факультетів Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: «Онімний ландшафт як
актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, іспанської,
англійської мов)» (10.02.15 – загальне мовознавство).
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ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Карпенко О. Ю., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри граматики англійської мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
Опоненти: Голубовська І. О., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри загального мовознавства, класичної
філології та неоелліністики (Інститут філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка); Тищенко О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності); Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (465/10)
Шевченко Олександр Іванович, професор кафедри
теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету: «Теологічна лінгвосеміотика: онтологія та евристика (на матеріалі англомовного
публіцистичного дискурсу)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий консультант –
Зацний Ю. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
(Запорізький національний університет). Опоненти: Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності);
Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри німецької філології та перекладу (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Сєрякова І. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри
германської та фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків (Київський національний
лінгвістичний університет). (682/10)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Скрипа Євгеній Васильович, докторант відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх
справ: «Адміністративно-правові засади забезпечення
безпеки на автомобільному транспорті» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС
України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056)
370-98-00). Науковий консультант – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури
та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права і процесу
факультету № 3 (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Кобзар О. Ф., доктор юрид. наук, доцент, начальник кафедри забезпечення державної безпеки Київського факультету (Національна академія На22

ціональної гвардії України); Собакарь А. О., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри тактико-спеціальної
підготовки (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ). (120/10)
Бабанли Расім Шагінович, керівник департаменту
аналітичної та правової роботи Верховного Суду: «Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.
278-80-46). Науковий консультант – Кваша О. О., доктор
юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу проблем кримінального права, кримінології та
судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Карчевський М. В., доктор
юрид. наук, професор; т. в. о. ректора (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Навроцький В. О., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінального права
та кримінології (Львівський державний університет внутрішніх справ); Мельник М. І., доктор юрид. наук, професор, суддя Конституційного Суду України. (227/10)
Колб Іван Олександрович, начальник відділу нагляду
за додержанням заходів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів кримінального характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян, Прокуратури
Київської області: «Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні:
теоретичні, правові та практичні засади» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01601 м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий консультант – Джужа О. М., доктор юрид. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти:
Головкін Б. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінального права та кримінології
(Університет державної фіскальної служби України); Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та правосуддя (Міжнародний
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). (333/10)
Анісімова Ганна Валеріївна, доцент кафедри екологічного права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Теоретичні засади розвитку
екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини» (12.00.06 – земельне право; аграрне право;
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екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д
64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант – Гетьман А. П., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Опоненти: Малишева Н. Р., доктор юрид. наук, професор,
академік НАПрН України, завідувач відділу космічного
права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України); Носік В. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
земельного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Каракаш І. І., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри аграрного, земельного та
екологічного права (Національний університет «Одеська
юридична академія»). (376/10)
Колос Михайло Іванович, доцент кафедри правосуддя
та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія»: «Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08205,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00).
Науковий консультант – Грищук В. К., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, член Вищої ради правосуддя.
Опоненти: Шакун В. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН
України, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ); Лихова С. Я., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
права і процесу (Національний авіаційний університет);
Богатирьова О. І., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри кримінального права та
кримінології (Університет державної фіскальної служби
України). (419/10)
Завидняк Володимир Іванович, докторант кафедри
кримінального процесу та криміналістики Університету
державної фіскальної служби України: «Судовий прецедент в кримінальному судочинстві України» (12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д
27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий консультант –
Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної
служби України). Опоненти: Нор В. Т., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри
кримінального процесу і криміналістики (Львівський національний університет імені Івана Франка); Удалова Л. Д.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
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техніки України, директор Інституту підготовки керівних
кадрів та підвищення кваліфікації (Національна академія
внутрішніх справ); Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри інформаційного права та
права інтелектуальної власності (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (420/10)
Якубівський Ігор Євгенович, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка: «Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в
Україні» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада
Д 35.051.27 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий консультант – Коссак В. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кохановська О. В., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
цивільного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Шишка Р. Б., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін (Київський інститут
інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»); Калаур І. Р.,
доктор юрид. наук, професор, народний депутат України.
(443/10)
Задорожна Світлана Михайлівна, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Теорія і практика функціонування загальних
принципів сучасного міжнародного права» (12.00.11 –
міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Буткевич О. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Микієвич М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського права, заступник декана
факультету міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи (Львівський національний університет імені Івана Франка); Київець О. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри міжнародного та європейського права (ВДНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Денисов В. Н.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (524/10)
Зозуля Олександр Ігорович, докторант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ
23

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
«Ужгородський національний університет»: «Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України»
(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 – Бисага Ю. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). Опоненти:
Марцеляк О. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Дешко Л. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного публічного права (Київський національний торговельно-економічний університет); Дробуш І. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри державно-правових дисциплін (Національний
університет «Острозька академія»). (536/10)
Піфко Олександр Олександрович, доцент кафедри
конституційного права та порівняльного правознавства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження» (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 – Бисага Ю. М., доктор юрид. наук,
професор. заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
Опоненти: Дешко Л. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного публічного права (Київський національний торговельно-економічний університет); Дробуш І. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри державно-правових дисциплін (Національний
університет «Острозька академія»); Мішина Н. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права (Національний університет «Одеська юридична
академія»). (537/10)
Токарчук Ольга Володимирівна, заступник декана з
навчально-методичної роботи факультету політології та
права Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова: «Розвиток державно-правової думки
представниками української еміграції (1920 – 1930-і рр.)»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий консультант – Андрусишин Б. І.,
доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, декан факультету політології та права
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Гончаренко В. Д., доктор юрид.
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наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Головко О. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри державноправових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Бойко І. Й., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри історії держави, права та
політико-правових учень (Львівський національний університет імені Івана Франка). (555/10)
Черняк Юлія Валеріївна, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Уніфікація норм міжнародного цивільного
процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів» (12.00.03 – цивільне право та
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Довгерт А. С., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри міжнародного приватного
права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Бичкова С. С., доктор юрид. наук, професор, заступник
начальника кафедри цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх справ); Мережко О. О., доктор
юрид. наук, професор, народний депутат (Верховна Рада
України); Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор,
головний консультант Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України. (564/10)
Соф’їн Михайло Ігорович, головний науковий співробітник НДІ публічного права: «Організаційно-правові проблеми здійснення фіскальної політики в державі в умовах
євроінтеграції» (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 –
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Безпалова О. І., доктор
юрид. наук, професор. заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри поліцейської діяльності та
публічного адміністрування (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Юнін О. С., доктор юрид.
наук, професор, директор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Манжула А. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри галузевого права і
правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Вин
ниченка). (678/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Дебич Марія Андріївна, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України: «Теоретичні
засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; тел. 286-68-04). Науковий консультант – Таланова Ж. В., доктор пед. наук, доцент, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті
(Інститут вищої освіти НАПН України). Опоненти: Журавська Н. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
методики навчання та управління навчальними закладами
(Національний університет біоресурсів і природокористування України); Нітенко О. В., доктор пед. наук, доцент,
начальник відділу мовної підготовки (Національна академія прокуратури України); Хоменко О. В., доктор пед. наук,
доцент, доцент кафедри англійської мови (Київський національний лінгвістичний університет). (4/10)
Самойленко Оксана Анатоліївна, голова циклової (предметної) комісії викладачів соціально-економічних дисциплін, викладач-методист ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської облради:
«Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга
половина XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 14.053.01
у Житомирському державному університеті імені Івана
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий консультант –
Дубасенюк О. А., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
директор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України); Сбруєва А. А., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II). (125/10)
Марченко Ольга Геннадіївна, доцент кафедри вищої
математики Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба: «Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих
військових навчальних закладах авіаційного профілю»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького ДПС
України (29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел.
(0382) 65-05-93). Науковий консультант – Рибалко Л. С.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Кучерявий А. О., доктор пед. наук, доцент,
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професор кафедри військової психології та педагогіки
(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Плачинда Т. С., доктор пед.
наук, доцент, завідувач кафедри професійної педагогіки
та соціально-гуманітарних наук (Льотна академія Національного авіаційного університету); Федоренко О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
і психології (Харківський національний університет внутрішніх справ). (138/10)
Кисленко Дмитро Петрович, начальник кафедри
тактико-спеціальної підготовки Інституту управління
державної охорони України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий консультант – Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри практики іноземної мови і методики викладання
(Хмельницький національний університет). Опоненти: Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник НДВ (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького); Манько В. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного
центру (Національна академія Служби безпеки України);
Пліско В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (159/10)
Крсек Ольга Євгенівна, завідувач кафедри іноземних
мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України: «Мовна освіта національних меншин в США (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 (93400, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий консультант – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, академік НАПН України, завідувач 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); Бельмаз Я. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
іноземної філології (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); Федоренко С. В.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри теорії,
практики та перекладу англійської мови (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (219/10)
25

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Модестова Тетяна Василівна, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля:
«Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Великої Британії
(друга пол. 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 (93400, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий консультант – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри
педагогіки (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Тадеєва М. І., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
(Національний університет водного господарства та природокористування); Бельмаз Я. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
облради); Федоренко С. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської
мови (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
(220/10)
Лісова Наталія Іванівна, проректор з питань ЗНО і
моніторингу якості освіти КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської облради»: «Теоретико-методичні основи
державно-громадського управління розвитком загальної
середньої освіти» (13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел.
(0472) 35-44-63). Науковий консультант – Калініна Л. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу економіки
та управління загальною середньою освітою (Інститут
педагогіки НАПН України). Опоненти: Мартинець Л. А.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки,
фізичної культури та управління освітою (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця);
Назаренко Л. М., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри менеджменту організацій (Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом);
Білик Н. І., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогічної майстерності та інклюзивної освіти (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені М. В. Остроградського). (335/10)
Дарманська Ірина Миколаївна, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності
керівника закладу загальної середньої освіти в процесі
професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013,
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел.
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(0382) 79-59-45). Науковий консультант – Галус О. М.,
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Гура О. І., доктор пед. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної та навчальної роботи (Запорізький
національний університет); Кучерявий О. Г., доктор пед.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
теорії і практики педагогічної освіти (Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені І. А. Зязюна НАПН України);
Сорока О. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (372/10)
Приймак Сергій Георгійович, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка: «Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної
культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична
культура, основи здоров’я). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул.
Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий
консультант – Проніков О. К., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології та методики
фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Грибан Г. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
фізичного виховання та спортивного вдосконалення (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Хорошуха М. Ф., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології (Київський університет імені Бориса Грінченка).
(405/10)
Чаграк Наталія Ігорівна, доцент кафедри іноземних
мов і країнознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Теорія і практика освіти людей похилого віку у США (1962 – 2015 рр.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
консультант – Дем’яненко Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої
школи (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Олійник В. В., доктор
пед. наук, професор, радник ректора (ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України); Огієнко О. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки
(Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка); Тимчук Л. І., доктор пед. наук, доцент,
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професор кафедри педагогіки та соціальної роботи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (617/10)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Кучерявченко Валерій Вікторович, асистент кафедри
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Механізми розвитку та інтенсивна
терапія ускладнень травматичної хвороби у хворих з підвищеним індексом маси тіла» (14.01.30 – анестезіологія
та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-7327). Науковий консультант – Волкова Ю. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Гриценко С. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»); Тарабрін О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії
з післядипломною підготовкою (Одеський національний
медичний університет МОЗ України); Крутько Є. М., доктор мед. наук, завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»). (12/10)
Бойко Сергій Олександрович, доцент кафедри хірургічних хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України: «Профілактика тромбоемболії
легеневої артерії при хірургічному лікуванні нирково-клітинного раку» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 61.051.08
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122)
3-33-41). Науковий консультант – Русин В. І., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України,
головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних
проток НАМН України; Прасол В. О., доктор мед. наук,
професор, заслужений лікар України, завідувач відділення гострих захворювань судин (ДУ «Інститут загальної і
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»),
професор кафедри хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Костів С. Я., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії №
2 факультету іноземних студентів (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України). (83/10)
Гончарук Наталія Петрівна, головний лікар Київського міського пологового будинку № 1 МОЗ України:
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«Шляхи зниження частоти кесарських розтинів при
акушерській патології та обтяженому репродуктивному
анамнезі» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-9056). Опоненти: Туманова Л. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення профілактики та лікування
гнійно-запальних захворювань в акушерстві (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка
О. М. Лук’янової НАМН України»); Венцківська І. Б., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства
та гінекології № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Потапов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства
і гінекології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (37/10)
Яворська Тетяна Петрівна, асистент кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Клініко-психологічна
характеристика порушень психічної сфери та система медико-психологічного супроводу хворих на гострі цереб
роваскулярні захворювання (феноменологія, механізми
психопатогенезу, холістична здоров’я-центрована модель
психологічної допомоги)» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Опоненти: Кожина А. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Мухаровська І. Р., доктор мед. наук, доцент кафедри медичної
психології, психосоматичної медицини і психотерапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з
курсом післядипломної освіти (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
(306/10)
Хаустов Максим Миколайович, декан II медичного
факультету Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Стани психологічної дезадаптації студентів медичного закладу вищої освіти (механізми формування, система психотерапевтичної корекції та психопрофілактичної підтримки)» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-3556). Опоненти: Михайлов Б. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової
психіатрії і наркології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти (Вінницький національний ме27
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дичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України);
Савіна М. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). (310/10)
Абдряхімов Ростислав Адганович, лікар-офтальмолог
офтальмологічного кабінету поліклініки Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2: «Постстресова психологічна дезадаптація при бойовій травмі очей з
частковою втратою зору (феноменологія, механізми психогенезу, медико-психологічний супровід)» (19.00.04 –
медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Опоненти: Мухаровська І. Р., доктор мед. наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і
психотерапії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології
та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України); Друзь О. В., доктор мед. наук, начальник
клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) (Національний військово-медичний клінічний центр
«Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони
України). (316/10)
Гусейнов Ельчин Мамед Огли, доцент кафедри інфекційних захворювань Азербайджанського медичного
університету: «Клініко-епідеміологічна характеристика,
діагностика, лікування та прогноз гострого бруцельозу»
(14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада Д 05.600.04 у
Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул.
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий консультант – Мороз Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Чабан Т. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних
хвороб (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Пришляк О. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України); Рябоконь Ю. Ю., доктор мед.
наук, доцент, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). (320/10)
Лозова Тетяна Анатоліївна, завідувач відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної
терапії КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»: «Особ
ливості перебігу, медикаментозного лікування та прогнозу інфаркту міокарда лівого шлуночка із залученням
правого шлуночка» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д
26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академі28

ка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул.
Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий
консультант – Целуйко В. Й., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Жарінов О. Й., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Іркін О. І., доктор мед.
наук, провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України); Копиця М. П., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
профілактики та лікування невідкладних станів (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). (553/10)
Григоренко Любов Вікторівна, доцент кафедри гігієни
та екології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»: «Еколого-гігієнічна оцінка впливу питної води
з централізованих, децентралізованих джерел водопостачання та доочищеної питної води на здоров’я сільського
населення Дніпропетровської області» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у
ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50;
тел. 559-73-73). Науковий консультант – Шевченко О. А.,
доктор мед. наук, професор кафедри гігієни та екології
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Станкевич В. В., доктор мед. наук, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»);
Щербань М. Г., доктор мед. наук, професор, головний
науковий співробітник Центральної НДЛ (Харківський національний медичний університет); Мокієнко А. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, асистент
кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та
медичного права (Одеський національний медичний університет). (606/10)
Черкашина Лідія Володимирівна, доцент кафедри
сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини
та санології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Пацієнт-орієнтована стратегія
інтегрованого ведення хворих на хронічні дерматози та
ї ї реалізація в системі первинної медико-санітарної допомоги» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096,
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38).
Опоненти: Дмитрієва С. М., доктор мед. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Чухрієнко Н. Д., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»); Деміхова Н. В., доктор мед. наук, професор,
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професор кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології (Сумський державний університет МОН
України). (738/10)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Товчига Ольга Володимирівна, доцент кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету
МОЗ України: «Антидіабетична та органотропна дія засобів із яглиці звичайної (Aegopodium podagria L.) та їх комбінацій із антигіперглікемічними, діуретичними та гіпо
урикемічними препаратами» (14.03.05 – фармакологія).
Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному
університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консультант –
Штриголь С. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фармакології (Національний фармацевтичний
університет МОЗ України). Опоненти: Подплетня О. А.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармації (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»); Гордієнко А. Д., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патофізіології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (425/10)
Федоровська Мар’яна Іванівна, доцент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ІваноФранківського національного медичного університету
МОЗ України: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології лікарських косметичних
засобів на основі рослинних субстанцій для трихології»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-3581). Науковий консультант – Половко Н. П., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри аптечної технології
ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Гладишев В. В., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри технології ліків (Запорізький державний медичний університет МОЗ України);
Краснопольський Ю. М., доктор фарм. наук, професор,
професор кафедри біотехнології та аналітичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Дроздова А. О., доктор
фарм. наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної
технології і біофармації (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
(614/10)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Шевченко Анатолій Миколайович, директор ПП «ТОРЕС – Н»: «Паразитичні комахи великої рогатої худоби
(поширення та розробка засобів боротьби і профілактики)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03
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у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032)
275-38-75, 278-36-16). Опоненти: Юськів І. Д., доктор
вет. наук, професор, професор кафедри паразитології та
іхтіопатології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Довгій Ю. Ю., доктор вет. наук, професор, завідувач
кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни (Житомирський національний агроекологічний університет); Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук,
професор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська державна аграрна
академія). (532/10)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гридковець Людмила Михайлівна, доцент кафедри
психології ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»: «Психолого-педагогічні чинники родинної детермінації особистісних криз» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада Д 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий консультант – Татенко В. О., доктор психол. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, головний науковий
співробітник лабораторії методології психосоціальних та
політико-психологічних досліджень (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Опоненти:
Савчин М. В., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри психології (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Помиткін Е. О., доктор психол. наук, професор, завідувач відділу психології
праці (Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України); Кузікова С. Б., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка). (103/10)
Абсолямова Лариса Миколаївна, доцент кафедри
практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди МОН України:
«Психологія харчової поведінки жінки: розлади та корекція» (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, академік НАПН України,
директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). Опоненти: Бурлачук Л. Ф., доктор психол. наук,
професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри
психодіагностики та клінічної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Кукуленко-Лук’янець І. В., доктор психол. наук, доцент,
завідувач кафедри загальної педагогіки і психології (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України); Яблонський А. І., доктор психол.
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наук, доцент, професор кафедри педагогіки та інклюзивної освіти (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського МОН України). (634/10)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Григор Олег Олександрович, ректор Черкаського
державного технологічного університету: «Політичний консенсус: детермінанти формування та основи
реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку»
(23.00.03 – політична культура та ідеологія). Спецрада
Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Арабаджиєв Д. Ю., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук (Національний
університет «Запорізька політехніка»); Дем’яненко Б. Л.,
доктор політ. наук, професор, декан історичного факультету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
Смолянюк В. Ф., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних технологій (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). (277/10)
Кравець Анастасія Юріївна, доцент кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара: «Біополітична парадигма політичної науки: сучасний стан та перспективи розвитку» (23.00.01 – теорія
та історія політичної науки). Спецрада Д 08.051.08 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72;
тел. 374-98-00). Науковий консультант – Токовенко О. С.,
доктор філософ. наук, професор, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Поліщук І. О., доктор політ. наук, професор, професор кафедри соціології та політології (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Хома Н. М., доктор
політ. паук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Польовий М. А., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології та державного управління (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця). (559/10)
Шуліка Андрій Андрійович, доцент кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара: «Політична прекарність в сучасному політичному
процесі (теоретико-методологічний аналіз)» (23.00.01 –
теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 08.051.08
у Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
72; тел. (056) 374-98-00). Науковий консультант – Токовенко О. С., доктор філософ. наук, професор, декан
факультету суспільних наук і міжнародних відносин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Цвих В. Ф., доктор політ. наук, професор,
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завідувач кафедри політології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Куц Г. М., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології, соціології і культурології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Павлов Д. М.,
доктор політ. наук, доцент, професор кафедри освітнього
менеджменту, державної політики та економіки (КЗВО
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської облради). (567/10)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Кіприч Сергій Володимирович, доцент кафедри теорії
і методики фізичного виховання, адаптивної та масової
фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Теоретичні
та методичні основи спеціальної фізичної підготовки
спортсменів високої кваліфікації у боксі» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 35.829.01
у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського МОН України (79007, м. Львів,
вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий
консультант – Дяченко А. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри водних видів
спорту (Національний університет фізичного виховання
і спорту України). Опоненти: Савченко В. Г., доктор пед.
наук, професор, ректор (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту); 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); Тищенко В. О., доктор наук з
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії
та методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет). (139/10)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Крук Сергій Іванович, начальник Головного управління
ДСНС України у Рівненській області: «Інституційний розвиток державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України» (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 – Садковий В. П., доктор наук з
держ. управління, професор, ректор (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України). Опоненти: Ємельянов В. М., доктор наук з держ. управління,
професор, директор Інституту державного управління
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили); Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління, професор, проректор (Міжрегіональна академія
управління персоналом); Бєльська Т. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
і публічного адміністрування (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
(346/10)
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Залізнюк Вікторія Петрівна, заступник генерального
директора з зовнішньоекономічних зв’язків ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»: «Формування
механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
консультант – Кравченко С. О., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління
та адміністрування (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського). Опоненти: Васільєва Л. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри обліку, оподаткування та управління фінансовоекономічною безпекою (Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Івашова Л. М., доктор наук
з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування (Університет митної справи та фінансів); Жовнірчик Я. Ф., доктор
наук з держ. управління, доцент, начальник відділу документообігу, професор кафедри публічного управління та
адміністрування (Національний авіаційний університет).
(742/10)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Коротких Андрій Юрійович, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду України: «Проблеми юридичної
відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий консультант – Попович Є. М., доктор
юрид. наук, доцент, головний науковий співробітник теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науковометодичної діяльності (Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз імені заслуженого професора
М. С. Бокаріуса). Опоненти: Занфірова Т. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри трудового права та
права соціального забезпечення (Київський національний
юридичний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Подорожній Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового та господарського права факульте-
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ту № 2 (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник
відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія
внутрішніх справ). (123/10)
Браславський Руслан Георгійович, генеральний директор ТОВ «Юридична компанія «Центр супроводження бізнесу»: «Принципи податкового права 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 консультант – Лукашев О. А., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Ніщимна С. О., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу (Академія
державної пенітенціарної служби); Покатаєва О. В., доктор юрид. наук, професор, перший проректор (Класичний приватний університет); Савченко Л. А., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
віце-президент з наукових та юридичних питань (Київський міжнародний університет). (575/10)
Дорошенко Дмитро Петрович, директор ТОВ «Вегастарт»: «Примус у податковому праві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право. Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий
консультант – Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Опоненти: Губерська Н. Л., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права юридичного
факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Лютіков П. С., доктор юрид. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри адміністративного та
митного права (Університет митної справи та фінансів);
Солдатенко О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри правознавства (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (662/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Дудок Тарас Григорович, головний інженер Інституту
фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України: «Лазерна генерація в неоднорідно орієнтованому холестерику»
(01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада Д 35.071.01
в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України
(79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23; тел. (032) 261-1483). Науковий керівник – Настишин Ю. А., доктор фіз.мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Науковий центр Сухопутних військ
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного). Опоненти: Бордун О. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізичної
та біомедичної електроніки (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Коструба А. М., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фізики і математики (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій). (7/10)
Фрей Марія Миколаївна, аспірантка кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі білого шуму Леві» (01.01.01 – математичний
аналіз). Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий керівник – Качановський М. О., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу функціонального аналізу (Інститут математики НАН
України). Опоненти: Дудкін М. Є., доктор фіз.-мат. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри диференціальних рівнянь (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
Чернега І. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник відділу аналізу, геометрії та топології (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України). (28/10)
Ладзоришин Наталія Богданівна, провідний математик відділу алгебри Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України:
«Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та
матричні рівняння» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел).
Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра32

їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел.
(0342) 53-15-74). Науковий керівник – Петричкович В. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу алгебри (Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Забавський Б. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри алгебри і логіки (Львівський національний університет імені Івана Франка); Заторський Р. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (29/10)
Тімохін Олексій Павлович, інженер Інституту механіки
імені С. П. Тимошенка НАН України: «Нелінійна динаміка
трубопроводу з рідиною в околі критичних швидкостей
течії рідини» (01.02.01 – теоретична механіка). Спецрада
Д 26.166.01 в Інституті механіки імені С. П. Тимошенка
НАН України (03057, м. Київ, вул. П. Нестерова, 3; тел.
(044) 456-93-51). Науковий керівник – Лимарченко О. С.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки
суцільних середовищ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кононов Ю. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри прикладної
механіки і комп’ютерних технологій (Інститут прикладної
математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ); Константінов О. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу математичних проблем механіки
та теорії керування (Інститут математики НАН України).
(34/10)
Гермаш Костянтин Володимирович, в. о. молодшого
наукового співробітника Інституту монокристалів НАН
України: «Електромагнітні властивості електрон-діркових
протиструмових надпровідників з діраківським спектром
носіїв заряду» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д
64.169.01 в Інституті монокристалів НАН України (61072,
м. Харків, просп. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). Науковий керівник – Філь Д. В., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теорії конденсованого стану речовини (Інститут
монокристалів НАН України). Опоненти: Полуектов Ю. М.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
начальник лабораторії дифузійних та електронних явищ у
твердих тілах (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); Апостолов С. С., доктор фіз.-мат. наук,
доцент кафедри теоретичної фізики, старший науковий
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
співробітник відділу теоретичної фізики (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України).
(92/10)
Йонак Павло Казимирович, молодший науковий співробітник НТНЦ низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Модифікація структури та оптико-фізичних властивостей кристалів з метал-галогенними комплексами шляхом катіон-аніонного заміщення» (01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 35.051.09
у Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник –
Капустяник В. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри фізики твердого тіла (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Грабар О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри фізики напівпровідників (Ужгородський національний університет); Мягкота С. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики та
інженерної механіки (Львівський національний аграрний
університет). (186/10)
Євгеньєва Євгенія Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України,
м. Слов’янськ: «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях»
(01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада К
64.051.11 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 707-52-40). Науковий керівник –
Шишков А. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та
рівнянь математичної фізики (Інститут прикладної математики і механіки НАН України). Опоненти: Хруслов Є. Я.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України,
завідувач відділу диференціальних рівнянь та геометрії
(Фізико-технічний інститут низьких температур імені
Б. І. Вєркіна НАН України); Бокало М. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри диференціальних
рівнянь (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (190/10)
Шань Марія Олексіївна, викладач кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь Донецького
національного університету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця: «Усувні особливості розв’язків анізотропних параболічних рівнянь» (01.01.02 – диференціальні
рівняння). Спецрада К 64.051.11 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-5240). Науковий керівник – Скрипнік І. І., доктор фіз.-мат.
наук, доцент, директор (Інститут прикладної математики
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і механіки НАН України, м. Слов’янськ). Опоненти: Бокало М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Шепельський Д. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
математичної фізики (Фізико-технічний інститут низьких
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). (191/10)
Лопатіна Ярослава Юріївна, молодший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики
НАН України: «Дослідження самоорганізації органічних
молекул на атомно-гладких поверхнях» (01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел.
525-12-20). Науковий керівник – Марченко О. А., доктор
фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу фізичної електроніки (Інститут фізики НАН України). Опоненти: Борщагівський Є. Г., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оптоелектронних молекулярно-напівпровідникових
систем (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); Горячко А. М., кандидат фіз.-мат.
наук, асистент кафедри фізичної електроніки факультету
радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(194/10)
Турчин Юлія Ігорівна, асистент кафедри прикладної математики Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Експоненціальна заміна у методі
скінченних елементів для сингулярно-збурених задач адвекції-дифузії-реакції» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів,
вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 63-83-77). Науковий керівник – Савула Я. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної математики (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Михаськів В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем (Інститут прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); Петрик М. Р., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя).
(195/10)
Сазонова Олена Станиславівна, викладач кафедри
математичних методів в економіці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Асиметричні та континуальні аналоги бімодальних розподілів» (01.01.03 – математична фізика). Спецрада Д
64.175.01 у Фізико-технічному інституті низьких темпера33

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп.
Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Гордевський В. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фундаментальної математики (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти:
Герасименко В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу диференціальних
рівнянь з частинними похідними (Інститут математики
НАН України); Шепельський Д. Г., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу математичної фізики (Фізико-технічний
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). (199/10)
Євтух Валерій Анатолійович, молодший науковий
співробітник відділу функціональних матеріалів і структур Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику
структур метал-діелектрик-кремній» (01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків). 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 – Назаров О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу функціональних матеріалів і структур
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Порошин В. М., доктор фіз.мат. наук, професор, заступник директора (Інститут фізики НАН України); Литвиненко С. В., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник Інституту високих
технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (240/10)
Ярмощук Євгеній Ігорович, тимчасово не працює:
«Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів Fе–В–Р–Nb–Сr та деяких легованих сплавів на основі Со та Fе» (01.04.13 – фізика металів). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Семенько М. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Дехтяр О. І., доктор фіз.-мат. наук, провідний
науковий співробітник відділу фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів (Інститут металофізики імені
Г. В. Курдюмова НАН України); Невдача В. В., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу фізики плівок (Інститут магнетизму НАН та МОН України).
(263/10)
Повх Марія Миколаївна, фахівець І категорії відділу
аспірантури і докторантури, аспірант без відриву від виробництва кафедри матеріалознавства і новітніх техно34

логій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»: «Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів
гранату» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада
Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 5315-74). Науковий керівник – Яремій І. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і
новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Лень Є. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу електронної структури та електронних властивостей (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України); Юр’єв С. О., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики (Національний університет «Львівська політехніка»). (355/10)
Савка Степан Степанович, провідний математик відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних
систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України: «Ріст, структура та газосенсорні властивості нанопорошкових металооксидів» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада
Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76025,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-1574). Науковий керівник – Попович Д. І., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
фізико-математичного моделювання низьковимірних
систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Пелещак Р. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Рачій Б. І., доктор фіз.мат. наук, професор кафедри матеріалознавства та новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). (357/10)
Дзумедзей Роман Олексійович, заступник директора
Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Розсіювання
носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова»
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий
керівник – Никируй Л. І., кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
професор кафедри фізики і хімії твердого тіла (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Пелещак Р. М., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка); Федосов С. А., доктор фіз.-мат. наук, доцент,
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завідувач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (360/10)

науковий співробітник, старший науковий співробітник
кафедри експериментальної ядерної фізики (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). (392/10)

Нагорна Тетяна Валеріївна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах
толуол / N-метил-2-піролідон» (01.04.14 – теплофізика та
молекулярна фізика). Спецрада Д 26.001.08 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Булавін Л. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Карачевцев В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу молекулярної біофізики (Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Клепко В. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН
України). (387/10)

Приймак Галина Миколаївна, старший лаборант навчальної лабораторії нелінійного функціонального аналізу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»: «Структура множини гомоморфізмів
та функціонального числення в алгебрах аналітичних
функцій на банахових просторах» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
57; тел. (0342) 23-15-74). Науковий керівник – Загород
нюк А. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор з
наукової роботи (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Торбін Г. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Чернега І. В., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник відділу аналізу, геометрії та топології (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України).
(395/10)

Бацак Богдан Вадимович, науковий співробітник відділу кардіорадіології ДУ «Інститут серця МОЗ України»:
«Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску» (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
керівник – Забашта Ю. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Чалий О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця); Орел В. Е.,
доктор біол. наук, професор, завідувач НДЛ медичної
фізики та біоінженерії (Національний інститут раку МОЗ
України). (389/10)
Касперович Дмитро Васильович, молодший науковий
співробітник відділу фізики лептонів Інституту ядерних
досліджень НАН України: «Подвійний бета-розпад ядер
116
Cd та 150Nd» (01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій). Спецрада Д 26.167.01 в Інституті
ядерних досліджень НАН України (03680, м. Київ, просп.
Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник – Даневич Ф. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу фізики лептонів (Інститут ядерних досліджень
НАН України). Опоненти: Каденко І. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри ядерної фізики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Раткевич С. С., кандидат фіз.-мат. наук, старший
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Кисіль Дмитро Вадимович, молодший науковий співробітник відділу функціональних матеріалів і наноструктур Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Фотолюмінесцентні та структурні
властивості піролітичних вуглецевих нанопреципітатів,
диспергованих у пірогенному оксиді кремнію» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 52540-20). Науковий керівник – Васін А. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
функціональних матеріалів і наноструктур (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України).
Опоненти: Скришевський В. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ (Інститут високих технологій Київського
національного університету імені Тараса Шевченка); Вербицький А. Б., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу молекулярної фотоелектроніки (Інститут фізики НАН України). (398/10)
Слободян Олександр Михайлович, молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Модифікація
структури та електрофізичних властивостей нанопористих шарів графіту, графену та оксиду графену під
впливом радіаційного випромінювання і температури»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01
в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел.
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(044) 525-40-20). Науковий керівник – Назаров О. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова).
Опоненти: Карачевцев В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу молекулярної біофізики (Фізико-технічний інститут
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України);
Вайнберг В. В., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу електроніки твердого тіла (Інститут фізики НАН України). (414/10)
Бандура Христина Володимирівна, асистент кафедри
медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
Івано-Франківського національного медичного університету: «Структура та електрохімічні властивості композитів гідроксид нікелю/відновлений оксид графену»
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 10.051.06
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий
керівник – Коцюбинський В. О., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Малєтін Ю. А., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії (Інститут сорбції та проблем
ендоекології НАН України); Галій П. В., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри фізики напівпровідників (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (416/10)
Двірна Олена Анатоліївна, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»: «Моделі та методи розв’язування
векторних задач дискретної оптимізації на комбінаторних
конфігураціях» (01.05.02 – математичне моделювання
та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки
МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел.
(057) 702-10-16). Науковий керівник – Колєчкіна Л. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»). Опоненти: Семенова Н. В., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних
систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН
України); Яковлев С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та
штучного інтелекту (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» МОН України). (426/10)
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Канарська Ірина Сергіївна, лаборант ВП «Слов’янський
коледж Луганського національного аграрного університету»: «Теоретико-множинні табличні операції та їх складність» (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики). Спецрада Д 26.001.09 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Редько В. Н., доктор фіз.-мат. наук,
професор, академік НАН України, професор кафедри теоретичної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гупал А. М., доктор
фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу методів індуктивного моделювання та керування
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України);
Кахута Н. Д., кандидат фіз.-мат. наук, декан факультету
економіки та підприємництва (Університет економіки та
права «КРОК» МОН України). (545/10)
Овсяннікова Олена Євгенівна, науковий співробітник
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Електромагнітні поля в ближній зоні
апертурних антен» (01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д
64.051.02 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87). Науковий керівник – Горобець М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України).
Опоненти: Масалов С. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики і електроніки імені
О. Я. Усикова НАН України); Должиков В. В., доктор фіз.мат. наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерна
радіоінженерія і системи технічного захисту інформації»
(Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України). (456/10)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Носик Павло Сергійович, провідний інженер науковонавчального хіміко-біологічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з
використанням реагенту Руперта – Пракаша» (02.00.03 –
органічна хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Рябухін С. В., доктор хім. наук,
доцент кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут високих
технологій Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Ягупольський Ю. Л., доктор
хім. наук, професор, завідувач відділу хімії фторорганічних
сполук (Інститут органічної хімії НАН України); Кондратов І. С., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник
відділу тонкого органічного синтезу (Інститут біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України). (20/10)
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Огурок Володимир Михайлович, хімік ТОВ «НВП
«УКРОРГСИНТЕЗ»: «Хімія 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфеніл- та сульфінілхлоридів» (02.00.03 – органічна
хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії
НАН України (02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5; тел.
(044) 292-71-50). Науковий керівник – Шермолович Ю. Г.,
доктор хім. наук, професор, заступник директора, завідувач відділу хімії органічних сполук сірки (Інститут органічної хімії НАН України). Опоненти: Лубенець В. І., доктор хім. наук, професор, заступник завідувача кафедри
технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології з наукової роботи (Національний університет
«Львівська політехніка»); Герус І. І., кандидат хім. наук,
старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу
тонкого органічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). (31/10)
Слободянюк Євген Юрійович, інженер відділу хімії
біологічно активних сполук Інституту органічної хімії
НАН України: «Синтез функціоналізованих 1,3-оксазолів з аліфатичними замісниками» (02.00.03 – органічна
хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії
НАН України (02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5; тел.
(044) 292-71-50). Науковий керівник – Волочнюк Д. М.,
доктор хім. наук, старший дослідник, завідувач відділу
хімії біологічно активних сполук (Інститут органічної хімії
НАН України). Опоненти: Обушак М. Д., доктор хім. наук,
професор, завідувач кафедри органічної хімії (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України); Ляпунов О. Ю., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу тонкого органічного синтезу (Фізико-хімічний інститут імені
О. В. Богатського НАН України). (79/10)
Субота Андрій Іванович, інженер відділу хімії біологічно активних сполук Інституту органічної хімії НАН України: «С-Алкілзаміщені піперидини» (02.00.03 – органічна
хімія). Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії
НАН України (02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5; тел.
(044) 292-71-50). Науковий керівник – Волочнюк Д. М.,
доктор хім. наук, старший дослідник, завідувач відділу
хімії біологічно активних сполук (Інститут органічної хімії
НАН України). Опоненти: Походило Н. Т., доктор хім. наук,
старший дослідник, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Ляпунов О. Ю.,
кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу тонкого органічного
синтезу (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського
НАН України). (80/10)
Леоненко Євген Володимирович, інженер І категорії відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної
хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України: «Спектрально-люмінесцентні властивості гібридних мезоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

структурних плівок SiO2 та ТіO2, допованих родаміном
6Ж» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.190.01 в
Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН
України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044) 52511-90). Науковий керівник – Тельбіз Г. М., кандидат хім.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут
фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України).
Опоненти: Єременко Г. М., доктор хім. наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії фотоніки оксидних наносистем (Інститут хімії поверхні імені
О. О. Чуйка НАН України); Студзинський С. Л., кандидат
хім. наук, доцент, доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (155/10)
Курмач Михайло Миколайович, провідний інженер
відділу пористих речовин та матеріалів Інституту фізичної
хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України: «Будова,
адсорбційні, кислотні та каталітичні властивості ієрархічних Ті-, Sn-, Zr-вмicниx цеолітів» (02.00.04 – фізична
хімія). Спецрада Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 31; тел. (044) 525-11-90). Науковий керівник – Швець О. В., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу
пористих речовин та матеріалів (Інститут фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського 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);
Волошина Ю. Г., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник відділу каталітичного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). (156/10)
Чайка Микола Володимирович, старший лаборант
кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Фізико-хімічна взаємодія
монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1–xTe i
CdxHg1–xTe з травильними композиціями К2Сr2O7 – мінеральна кислота – розчинник» (02.00.04 – фізична
хімія). Спецрада Д 26.207.02 в Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
(03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044)
390-87-51). Науковий керівник – Томашик В. М., доктор хім. наук, професор, вчений секретар (Інститут
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України). Опоненти: Судавцова В. С., доктор хім. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України); Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри фізичної та
колоїдної хімії (Львівський національний університет
імені Івана Франка). (201/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Парійська Олена Олександрівна, провідний інженер
відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії імені
Л. В. Писаржевського НАН України: «Будова та електрокаталітичні властивості кобальтвмісних нанокомпозитів
на основі спряжених полімерів та графенових матеріалів в процесі відновлення кисню» (02.00.04 – фізична
хімія). Спецрада Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 31; тел. (044) 525-11-90). Науковий керівник – Курись Я. І., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник відділу вільних радикалів (Інститут фізичної
хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України). Опоненти:
Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, професор, головний
науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної
хімії (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Хоменко В. Г., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики
та хімії (Київський національний університет технологій та
дизайну). (386/10)
Сацька Юлія Анатоліївна, інженер І категорії відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії імені
Л. В. Писаржевського НАН України: «Вплив будови хіральних карбоксилатних координаційних полімерів на сорбцію
оптично-активних одноатомних спиртів» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 31; тел. (044) 525-11-90). Науковий керівник – Колотілов С. В., доктор хім. наук, старший дослідник,
завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут
фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України).
Опоненти: Власова Н. М., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
хімічного дизайну поверхні (Інститут хімії поверхні імені
О. О. Чуйка НАН України); Маханькова В. Г., кандидат хім.
наук, старший дослідник, старший науковий співробітник
хімічного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України). (390/10)
Стрижак Олександр Васильович, хімік Науково-виробничого підприємства ТОВ «Єнамін»: «Фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п’ятивалентного фосфору»
(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Комаров І. В.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Броварець В. С., доктор хім. наук, професор,
заступник директора (Інститут біоорганічної хімії та наф
тохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Онисько П. П., доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії елементоорганічних сполук (Інститут органічної хімії НАН України).
(451/10)
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кармизова Ліна Олександрівна, молодший науковий
співробітник НДІ біології Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара: «Антропогенна трансформація флори міста Дніпро» (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 – Барановський Б. О., кандидат біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Дубина Д. В., доктор
біол. наук, професор, головний науковий співробітник
(Інститут ботаніки НАН України); Шиндер О. І., кандидат
біол. наук, науковий співробітник відділу природної флори (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН
України). (23/10)
Безродна Анастасія Ігорівна, асистент кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного
університету МОЗ України: «Вплив блоксополімерів на
основі оксипропілену та етилену на показники функціонального стану печінки щурів та корекція його порушень»
(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 – Наконечна О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри біологічної
хімії (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Кравченко В. М., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри біологічної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України);
Жегунов Г. Ф., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри хімії та біохімії імені В. О. Чечоткіна (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України).
(74/10)
Кошла Оксана Тарасівна, молодший науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Вивчення механізмів трансляційної регуляції експресії генів у Streptomyces albus SAM2»
(03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д 26.254.01
у ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН
України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а; тел.
(044) 434-37-77). Науковий керівник – Осташ Б. О., доктор біол. наук, професор, головний науковий співробітник НДЧ (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Дмитрук К. В., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії метаболічної інженерії (Інститут біології клітини НАН
України); Тігунова О. О., кандидат біол. наук, науковий
співробітник лабораторії харчової та промислової біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН України»). (114/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Постовойтова Анастасія Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу популяційної генетики ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»:
«Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний інструмент внутрішньо- та міжвидової диференціації
рослин» (03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д
26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а;
тел./факс (044) 434-37-77, 434-45-84). Науковий керівник – Блюм Я. Б., доктор біол. наук, професор, академік
НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної
біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); Волкова Н. Е.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи (ТОВ «Котекна Україна Лімітед»).
(115/10)
Коваленко Дар’я Володимирівна, асистент кафедри
екологічної безпеки та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: «Угруповання
наземних молюсків (Mollusca) техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну» (03.00.16 – екологія).
Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Жуков О. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри ботаніки та садово-паркового
господарства (Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Грицан Ю. І., доктор біол. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Дніпровський державний аграрноекономічний університет); Гришко В. М., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів
(Криворізький ботанічний сад НАН України). (179/10)
Юр’єва Олена Михайлівна, провідний інженер відділу
фізіології та систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України:
«Біологічна активність ендофітних і сапротрофних штамів
Pеnicillium funiculosum Thom» (03.00.07 – мікробіологія).
Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 526-11-79).
Науковий керівник – Курченко І. М., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології та систематики мікроміцетів (Інститут мікробіології
і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: Іваниця В. О., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України, професор кафедри мікробіоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

логії, вірусології та біотехнології (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова); Копилов Є. П., доктор
біол. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН України). (181/10)
Письменна Юлія Борисівна, провідний інженер відділу фізіології та систематики мікроміцетів Інституту
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН
України: «Біорізноманітність, фізіологічні властивості та
стійкість до біоцидних засобів мікроміцетів – контамінантів гіпсокартону» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені
Д. К. Заболотного НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 526-11-79). Науковий
керівник – Курченко І. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології та систематики мікроміцетів (Інститут мікробіології і вірусології
імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: Руденко А. В., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології (ДУ «Інститут урології НАМН України»); Домбровська І. В., кандидат біол.
наук, доцент кафедри мікробіології та імунології (ННЦ
«Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка). (182/10)
Денисенко Наталія Валеріївна, асистент кафедри
біологічної хімії Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Стан системи
L-аргінін/NO-синтаза та процесів ліпопероксидації за
умов моделювання активності циклооксигенази та вмісту серотоніну у слизовій оболонці товстої кишки щурів
за умов стресу та коліту» (03.00.04 – біохімія). Спецрада
К 58.601.04 у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Скляров О. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри біологічної хімії (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Лихацький П. Г.,
доктор біол. наук, доцент, декан медичного факультету,
професор кафедри медичної біохімії (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України); Савчук О. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології
та медицини» (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України). (210/10)
Литкін Дмитро Віталійович, завідувач центральної
НДЛ Національного фармацевтичного університету МОЗ
України: «Вплив модуляторів активності ароматази жирової тканини на перебіг експериментального метаболічного синдрому» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04
у Тернопільському національному медичному університе39

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий
керівник – Загайко А. Л., доктор біол. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри біохімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Ерстенюк Г. М., доктор біол.
наук, професор, перший проректор, професор кафедри
біологічної та медичної хімії імені Г. О. Бабенка (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет
МОЗ України»); Лісничук Н. Є., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач центральної НДЛ
(Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (211/10)
Амірі Горзоддіні Арефех, тимчасово не працює: «Механізм дерматотропної дії нанокристалічного діоксиду
церію» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Верещака В. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділення біологічних та
біомедичних технологій НДЛ «Фармакологія та експериментальна патологія» ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). Опоненти: Кучмеровська Т. М.,
доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів та коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Непорада К. С.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії (Українська медична стоматологічна академія). (213/10)
Красняк Олена Іванівна, провідний інженер відділу
систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України: «Триба
Вrоmеа Dumort. (Poaceae) у флорі України (критико-таксономічний аналіз)» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д
26.211.01 в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН
України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 23440-41). Науковий керівник – Федорончук М. М., доктор
біол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу систематики та флористики
судинних рослин (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
НАН України). Опоненти: Мойсієнко І. І., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри ботаніки (Херсонський
державний університет); Беднарська І. О., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу охорони природних екосистем (Інститут екології Карпат НАН України). (215/10)
Кривохижа Марина Вікторівна, в. о. молодшого наукового співробітника лабораторії біофізики сигнальних
систем Інституту клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України: «Вплив іонізуючого та ультрафіолетового
40

випромінювання на цвітіння рослин Arabidopsis thaliana»
(03.00.01 – радіобіологія). Спецрада К 26.202.01 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148; тел.
(044) 526-71-04). Науковий керівник – Рашидов Намік
Мамед огли, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біофізики сигнальних
систем (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України). Опоненти: Гудков Д. І., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу водної
радіоекології (Інститут гідробіології НАН України); Хижняк С. В., доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу (Національний
університет біоресурсів та природокористування України). (473/10)
Літвінов Сергій В’ячеславович, молодший науковий
співробітник лабораторії біофізики сигнальних систем
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України: «Зв’язок транскрипційної активності ключових
генів репарації ДНК з пострадіаційним відновленням рослин» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада К 26.202.01 в
Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148;
тел. (044) 526-71-04). Науковий керівник – Рашидов Намік Мамед огли, доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії біофізики сигнальних
систем (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України). Опоненти: Гудков І. М., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології (Національний університет біоресурсів та природокористування України); Рябченко Н. М., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу радіобіології та радіоекології (Інститут ядерних досліджень НАН України). (474/10)
Александров Андрій Володимирович, асистент кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Біохімічні
та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Остапченко Л. І.,
доктор біол. наук, професор, директор ННЦ «Інститут біології» (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Калачнюк Л. Г., доктор біол. наук,
доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет
біоресурсів і природокористування МОН України); Непорада К. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії (Українська медична
стоматологічна академія). (479/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Нестеренко Олена Геннадіївна, молодший науковий
співробітник лабораторії біофізики сигнальних систем
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України: «Модифікація радіобіологічних реакцій рослин гороху (Pisum sativum L.) абіотичними стресорами»
(03.00.01 – радіобіологія). Спецрада К 26.202.01 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148; тел.
(044) 526-71-04). Науковий керівник – Рашидов Намік
Мамед огли, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біофізики сигнальних
систем (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України). Опоненти: Дружина М. О., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник відділу біологічних
ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання
(Інститут експериментальної патології, онкології і радіо
біології імені Р. Є. Кавецького НАН України); Рябченко Н. М., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу радіобіології та радіоекології (Інститут ядерних досліджень НАН
України). (492/10)

дидат біол. наук, доцент, заступник директора з наукової
роботи (Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (512/10)
Стороженко Галина Валеріївна, асистент кафедри біології Національного фармацевтичного університету МОЗ
України: «Роль сфінголіпідів у порушенні обміну кардіо
ліпіну та функціонального стану клітин і тканин у процесі старіння» (03.00.13 – фізіологія людини та тварин).
Спецрада К 64.051.17 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87). Науковий
керівник – Бабенко Н. О., доктор біол. наук, професор.
Опоненти: Горбач Т. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри біологічної хімії (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Штеменко Н. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (520/10)

Огієнко Світлана Леонідівна, науковий співробітник
НДІ біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Вік-залежні характеристики клітин кісткового мозку у первинній культурі за різних
функціональних станів печінки» (03.00.13 – фізіологія
людини і тварин). 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: Берченко О. Г., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії нейрофізіології, імунології та
біохімії (Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України); Петренко О. Ю., доктор біол. наук, професор,
завідувач відділу кріобіохімії (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). (501/10)

Калиниченко Дмитро Олегович, лікар КЗ «Обласний
клінічний перинатальний центр» Сумської облради: «Гігієнічне обґрунтування комплексної оцінки репродуктивного
потенціалу дівчат-студенток закладів вищої освіти 17 – 22
років» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського здоров’я
імені О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. Київ, вул.
Попудренка, 50; тел. 559-73-73). Науковий керівник –
Скиба О. О., кандидат біол. наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
МОН України). Опоненти: Бердник О. В., доктор мед. наук,
завідувач лабораторії епідеміологічних досліджень і медичної інформатики (ДУ «Інститут громадського здоров’я
імені О. М. Марзєєва НАМН України»); Лебединець Н. В.,
кандидат біол. наук, доцент кафедри анатомії, фізіології
та шкільної гігієни (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (552/10)

Любка Тіберій Тіборович, молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру імені Іштвана Фодора Закарпатського угорського інституту імені Ференца
Ракоці II: «Рід Epipactis Zinn. (Orchidaceae Juss.) у флорі
Закарпатської низовини» (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 –
Шевера М. В., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
систематики і флористики судинних рослин (Інститут
ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти:
Попович С. Ю., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри ботаніки (Національний університет біоресурсів
та природокористування України); Коломійчук В. П., кан-

Полякова Анастасія Сергіївна, асистент кафедри біології та основ сільського господарства Глухівського національного університету імені Олександра Довженка:
«Cannabis sativa L. у північному сході України: морфологобіологічні особливості та секреторна функція однодомних
генотипів» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у
Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044)
285-41-05). Науковий керівник – Рахметов Д. Б., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач відділу культурної флори
(Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН
України). Опоненти: Лукаш О. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології та охорони природи
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка); Недуха О. М., доктор біол. наук, старший
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науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки
імені М. Г. Холодного). (645/10)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Локтєв Андрій Андрійович, головний геолог ТзОВ
«Компанія «Геопошук ЛТД»: «Геологічні чинники газоносності Закарпатського прогину» (04.00.17 – геологія нафти і газу). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних
наук НАН України (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б;
тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Павлюк М. І.,
академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України). Опоненти: Федоришин Д. Д., доктор геол. наук, професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України);
Харченко М. В., кандидат геол.-мін. наук, завідувач відділення геології нафти та газу (Дочірнє підприємство «НДІ
нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»).
(304/10)
Овчиннікова Наталія Борисівна, молодший науковий
співробітник відділу гідрогеологічних проблем Інституту
геологічних наук НАН України: «Мінеральні води з підвищеною мінералізацією (розповсюдження на території
України та уточнення їх хімічного складу методом рівноважної хімічної термодинаміки)» (04.00.06 – гідрогеологія). Спецрада К 26.162.05 в Інституті геологічних наук
НАН України (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел.
(044) 486-94-46). Науковий керівник – Шестопалов В. М.,
доктор геол.-мін. наук, професор, академік НАН України,
завідувач відділу гідрогеологічних проблем (Інститут геологічних наук НАН України). Опоненти: Шевченко О. Л.,
доктор геол. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (ННІ
«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Прибилова В. М., кандидат
геол. наук, доцент кафедри гідрогеології (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). (323/10)
Чепіль Володимир Петрович, тимчасово не працює:
«Геологічні умови формування та освоєння нетрадиційних
вуглеводневих джерел Волино-Поділля» (04.00.17 – геологія нафти і газу). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б;
тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Багрій І. Д., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи (Інститут геологічних наук
НАН України). Опоненти: Лазарук Я. Г., доктор геол. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і
геохімії горючих копалин НАН України); Федоришин Д. Д.,
доктор геол. наук, професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України). (325/10)
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Артим Інна Володимирівна, асистент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти
і газу: «Тектонофізичне моделювання тріщинуватості
нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої
зони Передкарпатського прогину» (04.00.17 – геологія
нафти і газу). Спецрада К 20.052.01 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Куровець С. С., доктор геол. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти:
Радковець Н. Я., доктор геол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу седиментології провінцій
горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України); Бодлак П. М., кандидат геол. наук,
старший науковий співробітник (Карпатське відділення
Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України).
(354/10)
Саприкін Володимир Юрійович, провідний гідрогеолог відділу інженерної геології Інституту геологічних наук
НАН України: «Вологоперенесення в ґрунтах зони аерації
та інфільтраційне живлення ґрунтових вод ділянки локалізації радіоактивних відходів у зоні ЧАЕС» (04.00.06 – гідрогеологія). Спецрада К 26.162.05 в Інституті геологічних
наук НАН України (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б;
тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – Бугай Д. О.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
відділу інженерної геології (Інститут геологічних наук НАН
України). Опоненти: Шевченко О. Л., доктор геол. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Лютий Г. Г., кандидат геол.-мін. наук, провідний
науковий співробітник (Український державний геологорозвідувальний інститут). (404/10)
Цюпа Ірина Вікторівна, інженер І категорії НДЛ «Тео
ретична та прикладна геофізика» ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації для моніторингу небезпечних природно-техногенних процесів на урбанізованих територіях» (04.00.05 – геологічна інформатика). Спецрада Д
26.001.42 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, професор
кафедри геофізики (ННІ «Інститут геології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тяпкін О. К., доктор геол. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри геофізичних методів
розвідки (Національний технічний університет «ДніпровСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ська політехніка»); Давибіда Л. І., кандидат геол. наук,
доцент, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). (607/10)
Данилов Олексій Володимирович, завідувач аналітичного сектору відділу науково-технічної інформації
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Порівняльний аналіз ефективності геофізичних
методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на
урбанізованих територіях» (04.00.22 – геофізика). Спецрада Д 26.001.42 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: Пігулевський П. Г., доктор геол. наук, старший науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки (Інститут геофізики
імені С. І. Субботіна НАН України); Дейнеко С. І., кандидат
геол. наук, начальник відділу геофізики (ДП «Київський
інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»). (615/10)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Онюх Юлія Михайлівна, молодший науковий співробітник НДЧ № 260-19 М д/б Луцького національного
технічного університету МОН України: «Удосконалення
технології первинної переробки льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся» (05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур). Спецрада Д 67.052.02
у Херсонському національному технічному університеті
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24;
тел. 32-69-10). Науковий керівник – Дідух В. Ф., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри аграрної інженерії (Луцький національний технічний університет МОН
України). Опоненти: Кузьміна Т. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації (Херсонський національний технічний
університет МОН України); Коропченко С. П., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інженерно-технічних досліджень (Інститут луб’яних
культур НААН України). (8/10)
Корсун Володимир Іванович, генеральний директор
ДП «Український державний центр радіочастот» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації: «Методика підвищення
точності локації несанкціонованих джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування апертури» (05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 26.861.01 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул.
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ник – Мельник Ю. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, директор ННІ телекомунікацій (Державний
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти:
Фриз С. П., доктор тех. наук, доцент, начальник кафедри
телекомунікацій та радіотехніки (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Міноборони України);
Чумак О. І., кандидат тех. наук, доцент, начальник факультету (Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міноборони України). (10/10)
Вусатюк Андрій Євгенович, математик ТОВ «Українські інформаційні системи»: «Оцінка технічного стану
залізобетонних паль у ґрунті неруйнівними методами»
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди).
Спецрада К 26.833.01 у ДП «Державний НДІ будівельних
конструкцій» Мінрегіону України (03037, м. Київ, вул.
Преображенська, 5/2; тел. (044) 249-72-34, 249-37-53).
Науковий керівник – Фаренюк Г. Г., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, директор (ДП «Державний
НДІ будівельних конструкцій» Мінрегіону України). Опоненти: Бойко В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
НДЛ з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів
(Інститут гідромеханіки НАН України); Довженко О. О.,
кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка МОН України). (35/10)
Савків Лідія Григорівна, молодший науковий співробітник відділу геоелектромагнітних методів Карпатського
відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН
України: «Інформаційна технологія експрес-аналізу даних
геоелектромагнітних спостережень» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 35.052.14 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Ладанівський Б. Т., кандидат фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу геоелектромагнітних методів (Карпатське відділення
Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України).
Опоненти: Теслюк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри систем автоматизованого проектування
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Єгорченков О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (41/10)
Швець Марина Вікторівна, старший лаборант кафедри комп’ютерної інженерії Одеської національної академії харчових технологій МОН України: «Теплофізичне
моделювання транспорту вологої пари в тонких пористих
середовищах і напівпроникних мембранах» (05.14.06 –
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика).
Спецрада Д 41.088.03 в Одеській національній академії
харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул.
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Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник –
Роганков В. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики і матеріалознавства (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). Опоненти: Недоступ В. І., доктор тех. наук, професор (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України);
Нікульшин В. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики (Одеський національний політехнічний університет
МОН України). (52/10)
Канда Марія Іванівна, молодший науковий співробітник кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»: «Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу
діяльності птахоферм» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 35.052.22 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. 258-21-11). Науковий керівник –
Мальований М. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри екології та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Пляцук Л. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології (Сумський державний університет); Леськів Г. З., кандидат тех. наук, доцент,
в. о. завідувача кафедри менеджменту (Львівський державний університет внутрішніх справ). (53/10)
Луцькова Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри
товарознавства та митної справи Одеської національної
академії харчових технологій МОН України: «Розробка
технології крижаного вина в агрокліматичних умовах Північного Причорномор’я» (05.18.05 – технологія цукристих
речовин та продуктів бродіння). Спецрада Д 26.058.04 у
Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел.
(044) 287-96-95). Науковий керівник – Ткаченко О. Б.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології
вина та сенсорного аналізу (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). Опоненти: Литовченко О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
лабораторії переробки плодів і ягід (Інститут садівництва
НААН України); Токар А. Ю., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри технології зберігання і переробки
плодів та овочів (Уманський національний університет садівництва МОН України). (59/10)
Дулька Ольга Степанівна, викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів» (05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння). Спецрада Д 26.058.04 у Національному університеті харчових
технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир44

ська, 68; тел. (044) 287-96-95). Науковий керівник – Прибильський В. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства (Національний університет харчових технологій МОН України).
Опоненти: Левандовський Л. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства (Київський національний торговельноекономічний університет МОН України); Маринченко Л. В.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент
кафедри біоінформатики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (60/10)
Соколова Євгенія Борисівна, старший викладач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної
безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України: «Формування товарознавчих
властивостей замороженого напівфабрикату для смузі
на основі плодово-ягідної сировини» (05.18.15 – товаро
знавство харчових продуктів). Спецрада Д 64.088.01 у
Харківському державному університеті харчування та
торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська,
333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Одарченко А. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
товарознавства та експертизи товарів (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України).
Опоненти: Бочарова О. В., доктор тех. наук, доцент, в. о.
завідувача кафедри товарознавства та митної справи
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
України); Суткович Т. Ю., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»). (61/10)
Борецька Ірина Богданівна, старший викладач кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України: «Математичне моделювання
конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів» (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 – Соколовський Я. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Національний лісотехнічний університет України МОН України). Опоненти: Костробій П. П.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Гребеннік І. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки
(Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України). (71/10)
Лобойко Дар’я Ігорівна, асистент кафедри «Обробка
металів тиском» Дніпровського державного технічного
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університету: «Удосконалення технології неперервного
прокатування на основі використання критерію поздовж
ньої стійкості штаби» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (84313,
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-6809). Науковий керівник – Максименко О. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри «Обробка металів
тиском» (Дніпровський державний технічний університет). Опоненти: Грибков Е. П., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри «Автоматизовані металургійні машині
і обладнання» (Донбаська державна машинобудівна академія); Коноводов Д. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри «Обробка металів тиском» (Національна металургійна академія України). (72/10)
Шілінг Анна Юріївна, аспірант кафедри соціальних
комунікацій та інформаційної діяльності Національного
університету «Львівська політехніка» МОН України: «Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх
послуг з використанням Веб-спільнот» (10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика). 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 – Жежнич П. І.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя); Надутенко М. В., кандидат тех. наук, завідувач
відділу інформатики (Український мовно-інформаційний
фонд НАН України). (73/10)
Москалина Андрій Олександрович, молодший науковий співробітник лабораторії теплотехніки та енергозберігаючих технологій відділу металургії чавуну Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України:
«Підвищення енергоефективності доменної плавки із
застосуванням пиловугільного палива на основі повного
енергетичного балансу» (05.16.02 – металургія чорних і
кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада К
08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15, 790-05-12). Науковий
керівник – Чайка О. Л., кандидат тех. наук, завідувач лабораторії теплотехніки та енергозберігаючих технологій
відділу металургії чавуну (Інститут чорної металургії імені
З. І. Некрасова НАН України). Опоненти: Петренко В. О.,
доктор тех. наук, професор кафедри інтелектуальної
власності та управління проектами (Національна металургійна академія України); Глущенко О. Л., кандидат
тех. наук, декан енергетичного факультету (Дніпровський
державний технічний університет). (82/10)
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Баранов В’ячеслав Валерійович, в. о. молодшого
наукового співробітника Інституту монокристалів НАН
України: «Керування розподілом і зарядовим станом іонів
активатору в Ті:сапфірі при вирощуванні методом ГСК»
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в
Інституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків,
просп. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). Науковий керівник – Ніжанковський С. В., кандидат тех. наук, завідувач
відділу оптичних та лазерних кристалів (Інститут монокристалів НАН України). Опоненти: Кудін О. М., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний
університет цивільного захисту України); Купрін О. С.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
(91/10)
Базарова Катерина Володимирівна, асистент кафедри «Машинознавство та обладнання промислових
підприємств» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Удосконалення технології та обладнання для прокатки двотаврових балок на
основі аналізу формозміни металу в розрізних калібрах»
(05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній машинобудівній
академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник –
Медведев В. С., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (ДП «УкрНТЦ
«Енергосталь»). Опоненти: Тришевський О. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри «Технологія матеріалів» (Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка); Штода М. М., кандидат тех. наук, доцент, докторант кафедри
«Обробка металів тиском» (Дніпровський державний технічний університет). (101/10)
Костиря Сергій Володимирович, молодший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України: «Обґрунтування режимних
та конструктивних параметрів пристрою комплексної дії
для зневоднення гірської маси» (05.05.06 – гірничі машини). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро,
вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-51). Науковий керівник – Надутий В. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач відділу механіки машин і процесів переробки
мінеральної сировини (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Полулях О. Д., доктор тех. наук, професор, головний науковий
співробітник (Відокремлений підрозділ «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по
збагаченню та брикетуванню вугілля» ДП «Науково-технічний центр «Вуглеіновація» Міненерговугілля України);
Бондаренко А. О., доктор тех. наук, професор, професор
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кафедри гірничих машин та інжинірингу (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України). (116/10)
Обіход Ярослав Якович, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення ТОВ «СОФТ РЕВЮ
ТРЕЙД»: «Методи керування інтелектуальних телекомунікаційних мереж» (05.12.02 – телекомунікаційні системи
та мережі). Спецрада Д 64.820.01 в Українському державному університеті залізничного транспорту (61050,
м. Харків, площа Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-81).
Науковий керівник – Лисечко В. П., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку (Український державний університет залізничного транспорту).
Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка»); Смірнов О. А., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та
програмного забезпечення (Центральноукраїнський національний технічний університет). (117/10)
Радіонов Микола Олександрович, заступник директора департаменту – начальника відділу нагляду в АПК та
СКС департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах
підвищеної небезпеки Держслужби України з питань праці: «Підвищення ефективності наглядової діяльності з
охорони праці в агропромисловому комплексі України»
(05.26.01 – охорона праці). Спецрада К 26.802.01 у ДУ
«Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці» Держслужби України з питань праці (04060, м. Київ,
вул. Вавілових, 13; тел. 440-02-03). Науковий керівник –
Здановський В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
наукового відділу проблем охорони праці (ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці»). Опоненти: Глива В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки (Національний
авіаційний університет МОН України); Войналович О. В.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри охорони
праці та інженерії середовища (Національний університет
біоресурсів та природокористування України МОН України). (147/10)
Лях Юрій Михайлович, головний фахівець з гідророзривів пластів Полтавського відділу супервайзингу САРС
«ЛІКВО»: «Удосконалення методичних підходів до планування заходів з охорони праці на підприємствах газовидобувної промисловості» (05.26.01 – охорона праці).
Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці» Держслужби України з питань праці (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. 440-0203). Науковий керівник – Кружилко О. Є., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник; т. в. о. генерального директора (ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та
охорони праці»). Опоненти: Сукач С. В., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та
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промислової безпеки (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України);
Сірик А. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці (Національний університет
харчових технологій МОН України). (148/10)
Щербак Сергій Миколайович, старший викладач кафедри пожежно-рятувальної підготовки Національного
університету цивільного захисту України: «Підвищення
ефективності гасіння пожеж у житлових будівлях шляхом удосконалення характеристик системи внутрішнього водопостачання» (21.06.02 – пожежна безпека).
Спецрада Д 64.707.01 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий керівник – Петухова О. А., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах (Національний університет цивільного
захисту України). Опоненти: Росоха С. В., доктор тех.
наук, доцент, консультант (ПП «НПП «Спецпожтехніка»);
Балло Я. В., кандидат тех. наук, заступник начальника
центру – начальник відділу нормативно-правового забезпечення (Український НДІ цивільного захисту ДСНС
України). (149/10)
Вус Володимир Антонович, військовослужбовець
Управління Служби безпеки України у Львівській області:
«Математичне та програмне забезпечення протидії інформаційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету»
(01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем). Спецрада Д 35.052.05 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 258-2484). Науковий керівник – Пелещишин А. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
математичних методів системного аналізу (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Молодецька К. В., доктор тех. наук, доцент, керівник ННЦ інформаційних технологій (Житомирський національний
агроекологічний університет Мінагрополітики України).
(176/10)
Паренюк Олександр Анатолійович, молодший науковий співробітник відділу магнітної гідродинаміки
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України: «Одержання спеціальних мідних сплавів,
зміцнених ультрадисперсними вкрапленнями на основі FеСrС, сформованими в розплаві під дією змінного
електромагнітного поля» (05.16.02 – металургія чорних
і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада
Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
та сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. (044) 424-35-15). Науковий керівник –
Середенко В. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
магнітної гідродинаміки (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти: Біктагіров Ф. К., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу плазмовошлакової металургії (Інститут електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України); Петрищев А. С., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища (Національний університет «Запорізька політехніка» МОН України). (177/10)
Гудзь Ольга Миколаївна, асистент кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
«Удосконалення технології жирових систем зі зниженим
вмістом транс-ізомерів жирних кислот для маргаринів»
(05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів). Спецрада Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник –
Некрасов П. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології жирів та продуктів бродіння (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Поліщук Г. Є., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів (Національний університет харчових технологій); Левчук І. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, начальник науково-методичної лабораторії
хроматографічних досліджень (Київський ДП «УКРМЕТР
ТЕСТСТАНДАРТ»). (180/10)
Бречко Вероніка Олександрівна, старший викладач
кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Моделі та структури даних на основі
асоціативної пам’яті для комп’ютерних систем проектування структур технологічних процесів» (05.13.05 –
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д
64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Дмитрієнко В. Д., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри обчислювальної техніки
та програмування (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Можаєв О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інформаційних технологій (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Коваленко А. А., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет
радіоелектроніки). (184/10)
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Карпенко Вячеслав Васильович, старший викладач
кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»: «Моделі та методи
керування у розподіленій логістичній системі в умовах невизначеності» (05.13.03 – системи та процеси керування).
Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56).
Науковий керівник – Сіра О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри розподілених інформаційних систем
та хмарних технологій (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця);
Мірошник О. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). (185/10)
Донець Олександр Дмитрович, президент ДП «АНТОНОВ»: «Наукові основи створення сучасних реактивних
регіональних пасажирських літаків» (05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 26.062.06 у Національному авіаційному
університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий
керівник – Гребеніков О. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри проектування літаків та вертольотів
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти:
Кривов Г. О., доктор тех. наук, професор, голова правління (ВАТ «Український НДІ авіаційних технологій»);
Карускевич М. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри конструкції літальних апаратів (Національний
авіаційний університет). (187/10)
Чітак Віталій Георгійович, віце-президент (з виробництва) ДП «АНТОНОВ»: «Концепція проектування та імітаційного моделювання високопродуктивних технологічних
процесів виробництва вітчизняних транспортних літаків»
(05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 26.062.06 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058,
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 40679-01). Науковий керівник – Бичков С. А., доктор тех.
наук, професор, головний інженер (ДП «АНТОНОВ»).
Опоненти: Гайдачук В. Є., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри конструювання і проектування ракетної техніки (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Матвєєнко В. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора
(ПАТ «Український НДІ авіаційних технологій»). (189/10)
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Приймак Наталія Василівна, не працює: «Інформаційна технологія пошуку асоціативних правил щодо тривалості розробки програмного забезпечення» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432)
56-08-48). Науковий керівник – Савчук Т. О., кандидат тех.
наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук
(Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Гребеннік І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (Харківський національний
університет радіоелектроніки); Фісун М. Т., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (196/10)
Яровий Роман Олександрович, старший викладач кафедри обчислювальної техніки та систем управління Українського державного університету залізничного транспорту: «Підвищення експлуатаційних характеристик маневрових тепловозів шляхом використання комбінованих накопичувачів енергії» (05.22.07 – рухомий склад залізниць та
тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля МОН
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Чернецька-Білецька Н. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті (Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля). Опоненти: Фалендиш А. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту (Український
державний університет залізничного транспорту); Черняк Ю. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри експлуатації
та ремонту рухомого складу (Державний університет інфраструктури та технологій). (200/10)
Цір Тарас Григорович, молодший науковий співробітник
відділу фізико-технологічних процесів лиття алюмінієвих
сплавів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України: «Формування структури виливків з доевтектичних сплавів системи AL–Si при реолитті» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України (03142,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 34/1; тел. (044)
424-35-15). Науковий керівник – Борисов Г. П., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України (Фізикотехнологічний інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти: Лисенко Т. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології та управління ливарними процесами
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України); Доній О. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри
металознавства та термічної обробки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (214/10)
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Грядущий Кирило Володимирович, заступник голови
правління ПАТ «НДІ гірничої механіки імені М. М. Федорова»: «Обґрунтування безпечних умов праці при експлуатації шахтних зумпфових високо-напорних насосногідроелеваторних установок» (05.26.01 – охорона праці).
Спецрада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий керівник – Подкопаєв С. В., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет» МОН України). Опоненти: Кружилко О. Є., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, т. в. о. генерального директора (ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці»);
Рєзнік Д. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри охорони
праці, цивільної та промислової безпеки (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського
МОН України). (216/10)
Семенко Анастасія Юріївна, молодший науковий співробітник відділу магнітної гідродинаміки Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України: «Розробка принципів енергоресурсозберігаючого управління
робочими параметрами ливарних магнітодинамічних
установок» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада
Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів та
сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського 34/1; тел. (044) 424-35-15). Науковий керівник – Горюк М. С., кандидат тех. наук, заступник завідувача відділу магнітної гідродинаміки (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти: Лисенко Т. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології та управління ливарними процесами (Одеський
національний політехнічний університет МОН України);
Акімов О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри ливарного виробництва (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). (225/10)
Кусень Олексій Богданович, дільничний маркшейдер
ТОВ «Шахтобудівельна компанія «Донецькшахтопрохідка», м. Покровськ: «Удосконалення технології експлуатації рамно-анкерного піддатливого кріплення спільного
опору» (05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин). 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 – Назимко В. В., доктор тех. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу управління станом гірничого масиву (Інститут фізики гірничих процесів
НАН України). Опоненти: Курносов С. А., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих
глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України); Мамайкін О. Р., кандидат тех. наук, доСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
цент кафедри гірничої інженерії та освіти (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України). (228/10)
Бондар Назарій Вікторович, інженер ТОВ «ПрогрестехУкраїна»: «Міцність авіаційних оболонок із композитів з
урахуванням робочого середовища та експлуатаційного
пошкодження» (05.07.02 – проектування, виробництво та
випробування літальних апаратів). Спецрада Д 26.062.06
у Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044)
406-79-01). Науковий керівник – Астанін В. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри механіки (Національний авіаційний університет). Опоненти: Кучер М. К., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів (Інститут проблем міцності імені
Г. С. Писаренка НАН України); Кондратьєв А. В., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри конструкції і проектування ракетної техніки (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (233/10)
Потапенко Ольга Олександрівна, старший викладач
кафедри «Вагони та вагонне господарство» Київського
інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій: «Удосконалення елементів фрикційного гасіння коливань в системі ресорного підвішування вантажних вагонів» (05.22.07 – рухомий
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада К 26.820.01 у
Державному університеті інфраструктури та технологій
МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел.
(044) 482-51-26). Науковий керівник – Могила В. І., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри залізничного,
автомобільного транспорту та підйомно-транспортних
машин (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Маслієв В. Г., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри електричного
транспорту та тепловозобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);
Кара С. В., кандидат тех. наук, начальник НДВ динаміки
та міцності (Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»
АТ «Укрзалізниця»). (234/10)
Іщенко Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри вищої математики та фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного: «Обґрунтування проектно-технологічних
параметрів розділових штампів шляхом підвищення
міцнісних та жорсткісних характеристик основних елементів» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній
машинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09).
Науковий керівник – Ткачук М. А., доктор тех. наук,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

професор, завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»). Опоненти: Фролов Є. А., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри будівельних машин і
обладнання (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка); Левченко В. М., кандидат тех. наук, доцент, докторант кафедри обробки
металів тиском (Донбаська державна машинобудівна
академія). (235/10)
Білошицька Оксана Костянтинівна, старший викладач
кафедри біомедичної інженерії Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України: «Інформаційна
технологія оцінювання перебігу епілепсії за показниками
складності електроенцефалограми» (05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика). Спецрада
Д 26.171.03 у Міжнародному ННЦ інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (03187, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий
керівник – Настенко Є. А., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біомедичної кібернетики (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Висоцька О. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронних та
біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України);
Яворська Є. Б., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри біотехнічних систем (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). (236/10)
Ачкевич Василь Іванович, науковий співробітник кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Національного університету біоресурсів та природокористування України: «Обґрунтування параметрів і режимних
характеристик молокопровідної лінії доїльного апарата»
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 27.358.01 у ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України (08631, Київська обл., смт Глеваха,
вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 3-11-00, 3-11-03, 3-2988). Науковий керівник – Фененко А. І., доктор тех. наук,
професор, головний науковий співробітник (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»). Опоненти: Дмитрів В. Т., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри механіки та автоматизації машинобудування (Національний університет «Львівська політехніка»); Дудін В. Ю., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет). (237/10)
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Чередник Володимир Миколайович, старший викладач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Київського
інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій: «Підвищення ефективності
експлуатації днопоглиблювального флоту в особливих
умовах шляхом використання ерліфтної установки з
шнековим інтенсифікатором» (05.22.20 – експлуатація та
ремонт засобів транспорту). Спецрада К 26.110.01 у Державному університеті інфраструктури та технологій МОН
України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044)
463-74-70). Науковий керівник – Сьомін О. А., кандидат
тех. наук, декан факультету експлуатації технічних систем
на водному транспорті (Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
МОН України). Опоненти: Дубровський М. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри морських і річкових
портів, водних шляхів та їх технічної експлуатації (Одеський національний морський університет МОН України);
Тарасенко Т. В., кандидат тех. наук, завідувач кафедри інженерних дисциплін (Дунайський інститут Національного
університету «Одеська морська академія» МОН України).
(238/10)
Олійник Юрій Анатолійович, інженер-електронник
І категорії відділу автоматичних систем управління та
акустики ТОВ «НК Інжиніринг»: «Методи ультразвукової
товщинометрії з використанням фазоманіпульованих
сигналів та їх реалізація» (05.11.13 – прилади і методи
контролю та визначення складу речовин). Спецрада Д
26.002.18 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Куц Ю. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри приладів
і систем неруйнівного контролю (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кулаков П. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри метрології та
промислової автоматики (Вінницький національний технічний університет); Шаповалов Є. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу автоматизованих систем управління технологічними процесами
№ 027 (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України). (239/10)
Димань Маріанна Михайлівна, молодший науковий
співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України: «Деформівність систем остеосинтезу
кінцівок з врахуванням виду навантажень» (01.02.04 –
механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д
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26.002.01 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Шидловський М. С., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри динаміки і міцності машин та
опору матеріалів (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Кучер М. К., доктор тех. наук,
професор, завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
НАН України); Фернаті П. В., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник відділу механіки повзучості (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). (249/10)
Єгоров Сергій Вікторович, асистент кафедри
комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного університету: «Комп’ютеризована
система діагностування та контролю параметрів електронної апаратури» (05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти). Спецрада К 26.820.04 у Державному університеті інфраструктури та технологій МОН України
(04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 463-51-26).
Науковий керівник – Квасніков В. П., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій (Національний авіаційний університет). Опоненти: Кулик А. Я., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова); Шостак І. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерії
програмного забезпечення (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (250/10)
Новік Ганна Вікторівна, асистент кафедри харчових
технологій Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара: «Технологія пісочного здобного
печива на комбінованій жировій основі з використанням
горіхових шротів» (05.18.01 – технологія хлібопекарських
продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада К 64.088.03 у Харківському державному
університеті харчування та торгівлі МОН України (61051,
м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79).
Науковий керівник – Шидакова-Каменюка О. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
(Харківський державний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Оболкіна В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництв (Інститут післядипломної
освіти Національного університету харчових технологій
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
МОН України); Капліна Т. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної
справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (264/10)
Брикова Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри готельного і ресторанного бізнесу Харківського
державного університету харчування та торгівлі: «Технологія здобного печива з використанням порошків із виноградних вичавків» (05.18.01 – технологія хлібопекарських
продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада К 64.088.03 у Харківському державному
університеті харчування та торгівлі МОН України (61051,
м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79).
Науковий керівник – Гревцева Н. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів (Харківський
державний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Оболкіна В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництв (Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій МОН України);
Коркач Г. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (265/10)
Бадюк Сергій Іванович, інженер-технолог І категорії
ДП «КБ «Південне» імені М. К. Янгеля»: «Розвиток методів розрахунку технологічних параметрів виробництва
якісного прокату на ливарно-прокатних комплексах»
(05.03.05 – процеси і машини обробки тиском). Спецрада К 08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка
Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-14, 790-05-15). Науковий керівник – Воробей С. О., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник відділу обробки металів тиском
(Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). Опоненти: Чухліб В. Л., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри обробки металів тиском (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
Інститут»); Штода М. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри обробки металів тиском (Дніпровський державний
технічний університет). (266/10)
Івченко Дмитро Олександрович, старший викладач
кафедри теплофізики та прикладної екології Одеської
національної академії харчових технологій МОН України: «Термодинамічні властивості розчинів диметилового
етеру у триетиленгліколі (експеримент, методи моделювання)» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 41.088.03 в Одеській
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національній академії харчових технологій МОН України
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84).
Науковий керівник – Желєзний В. П., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри теплофізики та прикладної екології (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). Опоненти: Цейтлін М. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри хімічної техніки
та промислової екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Рудніков Є. Г., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України). (267/10)
Мотовий Ігор Віталійович, молодший науковий співробітник ПНДЛ ХТ Одеської національної академії харчових технологій МОН України: «Калоричні властивості
нанофлюїдів, перспективних для застосування в холодильній техніці» (05.14.06 – технічна теплофізика та
промислова теплоенергетика). Спецрада Д 41.088.03
в Одеській національній академії харчових технологій
МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел.
(048) 725-32-84). Науковий керівник – Желєзний В. П.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплофізики та прикладної екології (Одеська національна
академія харчових технологій МОН України). Опоненти:
Калінчак В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теплофізики (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Калінкевич М. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічної теплофізики (Сумський державний університет МОН України). (268/10)
Ковальова Василина Петрівна, завідувач лабораторії
кафедри технології переробки зерна Одеської національної академії харчових технологій: «Розробка технології
виробництва борошна із заданими показниками якості»
(05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних и луб’яних культур). Спецрада 41.088.01 в Одеській національній академії харчових
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна,
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Жигунов Д. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
технології переробки зерна (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). Опоненти: Чурсінов Ю. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
технології зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції (Дніпровський державний аграрно-економічний університет МОН України); Шаран А. В., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна (Національний університет харчових технологій МОН України). (269/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Валентюк Наталія Олександрівна, завідувач навчальної міжкафедральної лабораторії агробіотехнологічного
факультету Одеського державного аграрного університету: «Удосконалення технології післязбиральної обробки та зберігання зерна амаранту» (05.18.02 – технологія
зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів,
олійних і луб’яних культур). Спецрада 41.088.01 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 72532-84). Науковий керівник – Станкевич Г. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології збергіння
зерна (Одеська національна академія харчових технологій
МОН України). Опоненти: Погожих М. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри фізико-математичних та
інженерно-технічних дисциплін (Харківський державний
університет харчування і торгівлі МОН України); Миколенко С. Ю., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет МОН України). (270/10)
Пельо Роман Андрійович, старший викладач кафедри
експлуатації та ремонту автомобільної техніки Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення
паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання
передач трансмісії» (05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада К 35.052.20 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-21-11). Науковий керівник – Гащук П. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності ДСНС України). Опоненти: Шуляк М. Л., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
тракторів і автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України); Дембіцький В. М., кандидат тех.
наук, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій (Луцький національний технічний університет МОН України). (273/10)
Афонін Максим Олександрович, асистент кафедри
транспортних технологій Національного університету
«Львівська політехніка»: «Вдосконалення технологічних
процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада К 35.052.20 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-21-11). Науковий керівник – Жук М. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій (Національний університет
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«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Давідіч Ю. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
транспортних систем і логістики (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Кристопчук М. Є., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (274/10)
Галясний Іван Володимирович, викладач кафедри
інноваційних харчових і ресторанних технологій Харківського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету:
«Розробка технології бездріжджових безглютенових хлібців на основі суміші рисового та кукурудзяного борошна»
(05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада К
64.088.03 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул.
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – Гавриш Т. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри технологій переробних і харчових виробництв
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти:
Дробот В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний університет харчових технологій МОН
України); Солоницька І. В., кандидат тех. наук, доцент,
директор Навчально-наукового технологічного інституту
харчової промисловості імені М. В. Ломоносова (Одеська
національна академія харчових технологій МОН України).
(276/10)
Рахма Мохаммед Кадім Рахма, випускник аспірантури 2018 р. Національного університету «Львівська політехніка»: «Моделі та методи побудови операційних вузлів
для полів Галуа, що використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих»
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Глухов В. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Николайчук Я. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України); Потій О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри безпеки інформаційних систем і
технологій (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (287/10)
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Гуцалюк Олександр Володимирович, інженер І категорії Лабораторного центру спільного користування
ВіоАrt Вінницького національного технічного університету: «Вдосконалення процесу холодного редукування коротких циліндричних заготовок методами технологічної
механіки» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецрада Д 05.052.03 у Вінницькому національному
технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця,
Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий
керівник – Грушко О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри опору матеріалів та прикладної механіки
(Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Кухар В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет»); Сивак Р. І., доктор
тех. наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці (Вінницький національний аграрний університет). (297/10)
Слободянюк Юлія Олегівна, інженер-технолог ПрАТ
«ПлазмаТек»: «Підвищення ефективності волочіння зварювального дроту з маловуглецевих сталей на основі
теорії деформовності» (05.03.05 – процеси та машини
обробки тиском). Спецрада Д 05.052.03 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432)
56-08-48). Науковий керівник – Грушко О. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри опору матеріалів та
прикладної механіки (Вінницький національний технічний
університет). Опоненти: Матвійчук В. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (Вінницький національний
аграрний університет); Тітов А. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
та механотроніки (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (298/10)
Твердохліб Марія Миколаївна, інженер кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інтенсифікація
процесів очищення води від сполук заліза та марганцю»
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.002.05
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Гомеля М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та
технології рослинних полімерів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кочетов Г. М., доктор
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тех. наук, професор, професор кафедри хімії (Київський
національний університет будівництва і архітектури);
Петрук Р. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
екології та екологічної безпеки (Вінницький національний
технічний університет). (348/10)
Лівінський Андрій Михайлович, технічний директор
ТОВ «Ендейвер», м. Полтава: «Удосконалення технології
буріння скерованих свердловин суміщеним способом»
(05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада Д 20.052.02 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Чудик І. І., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор
тех. наук, доцент, генеральний директор (ПрАТ «Науководослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»);
Ставичний Є. М., кандидат тех. наук, начальник управління
буріння (ПАТ «Укрнафта»). (349/10)
Науменко Віталій Миколайович, інженер-електронник
КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської облради»: «Методи підвищення точності частотно-часової синхронізації в рознесених пасивних радіотехнічних системах» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 64.052.03
у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел.
702-10-16). Науковий керівник – Костиря О. О., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, начальник НДЛ
(Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба Міноборони України). Опоненти: Величко А. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу (Інститут радіофізики і електроніки імені О. Я. Усикова
НАН України); Коломійцев О. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри Інституту танкових військ (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (350/10)
Воронін Віталій Валерійович, голова циклової комісії
«Радіотехнічні дисципліни» Світловодського політехнічного коледжу Центральноукраїнського національного університету МОН України: «Удосконалення методів захисту
від перешкод систем акустичного зондування атмосфери»
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 64.052.03 у Харківському національному університеті
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп.
Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий керівник – Карташов В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних
систем (Харківський національний університет радіо
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електроніки МОН України). Опоненти: Руженцев М. В.,
доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України); Костиря О. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, начальник НДЛ (Харківський національний
університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України). (351/10)
Лопатко Ольга Олегівна, інженер кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»: «Прогнозування значення
температури за перехідним процесом із використанням
нейронних мереж» (05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин). Спецрада Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-23-98). Наукові керівники: Микитин І. П., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Фрьогліх Томас, доктор
тех. наук, професор, директор Інституту вимірювальних
процесів та сенсорної техніки (Технічний університет
Ільменау, Німеччина). Опоненти: Воробйов Л. Й., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут технічної теплофізики НАН
України); Паракуда В. В., кандидат тех. наук, доцент, директор (ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» департаменту технічного регулювання Мінрегіонрозвитку України). (352/10)
Тимчук Ігор Трохимович, асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації і мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки: «Конструктивно-технологічне забезпечення
виробництва компонентів сенсорних систем детектування фізичних експериментів» (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки). Спецрада
Д 64.052.04 у Харківському національному університеті
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп.
Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий керівник – Невлюдов І. Ш., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації і
мехатроніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Притчин С. Е.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського МОН України); Пугач В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики високих енергій (Інститут ядерних
досліджень НАН України). (356/10)
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Голінська Яна Андріївна, асистент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської
національної академії харчових технологій: «Розробка
технології овочевих десертів на основі білих коренів»
(05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада
41.088.02 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112;
тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Біленька І. Р.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (Одеська національна
академія харчових технологій МОН України). Опоненти:
Головко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства в митній справі (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України);
Гавриш А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технології ресторанної і аюрведичної продукції (Національний університет харчових технологій МОН України).
(361/10)
Наливайко Тетяна Тарасівна, асистент кафедри будівельних матеріалів і виробів Харківського національного
університету будівництва і архітектури: «Підвищення
міцності склофібробетону шляхом інтенсивного просочення компаундом» (05.23.05 – будівельні матеріали
та вироби). Спецрада Д 64.056.04 у Харківському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057)
700-02-50). Науковий керівник – Казімагомедов І. Е.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів (Харківський національний
університет будівництва і архітектури). Опоненти: Саницький М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри будівельного виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»); Плугін Д. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри будівельних
матеріалів, конструкцій та споруд (Українська державна
академія залізничного транспорту). (362/10)
Гузенко Денис Євгенійович, асистент кафедри
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і
технологій Донбаської державної машинобудівної академії: «Підвищення ефективності процесу чорнової обробки
деталей ступінчастими різцями на важких токарних верстатах» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02 у Донбаській
державній машинобудівній академії МОН України (84313,
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-6809). Науковий керівник – Мироненко Є. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованих
мехатронних систем, інструментів і технологій (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України). Опоненти: Антонюк В. С., доктор тех. наук, професор, про-
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фесор кафедри виробництва приладів (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Кондратюк О. Л., кандидат тех. наук, доцент, декан факультету
комп’ютерних і інтегрованих технологій у виробництві та
освіті (Українська інженерно-педагогічна академія МОН
України). (363/10)
Кравченко Дмитро Олександрович, асистент кафедри
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і
технологій Донбаської державної машинобудівної академії: «Підвищення ефективності важких токарних верстатів з ЧПК на основі застосування зубчастих коліс з демпфуючими властивостями» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02
у Донбаській державній машинобудівній академії МОН
України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел.
(0626) 41-68-09). Науковий керівник – Клочко О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології
машинобудування та металорізальних верстатів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Кириченко А. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металорізальних верстатів та систем (Центральноукраїнський
національний технічний університет МОН України); Юрчишин О. Я., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
конструювання верстатів, інструментів та машин (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).
(364/10)
Сукова Тетяна Олександрівна, асистент кафедри
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і
технологій Донбаської державної машинобудівної академі: «Підвищення ефективності важкого обладнання на
основі визначення його раціональних технічних та конструктивних параметрів» (05.03.01 – процеси механічної
обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 12.105.02
у Донбаській державній машинобудівній академії МОН
України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72;
тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Васильченко Я. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і
технологій (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України). Опоненти: Воронцов Б. С., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри технології машинобудування (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України); Сапон С. П., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технологій машинобудування і деревообробки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (365/10)
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Денис Ігор Володимирович, генеральний директор
ПрАТ «КАРТЕЛЬ» (м. Кривий Ріг) та заступник директора
ТОВ «ЕЛРАН» (м. Київ): «Покращення динамічних показників роботи гібридного тепловоза з вентильно-індукторним приводом» (05.22.07 – рухомий склад залізниць та
тяга поїздів). Спецрада К 26.820.01 у Державному університеті інфраструктури та технологій МОН України (04071,
м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 482-51-26). Науковий керівник – Буряковський С. Г., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Український державний
університет залізничного транспорту), директор НДПКІ
«Молнія» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Капіца М. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Локомотиви» (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна);
Черняк Ю. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
«Тяговий рухомий склад залізниць» (Київський інститут
залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій). (366/10)
Чернетченко Дмитро Володимирович, асистент кафедри експериментальної фізики та фізики металів
Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара: «Метод та апаратно-програмний засіб обробки
електрокардіографічних сигналів за допомогою штучних
мультистабільних нейронних мереж» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спецрада К 05.052.06
у Вінницькому національному технічному університеті
МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95;
тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – Сніжко Є. М.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Сторчук Є. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних
технологій (Національний університет «Львівська політехніка»); Філатова Г. Є., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (367/10)
Ляшенко Артем Володимирович, асистент кафедри
біофізики, інформатики та медичної апаратури Одеського національного медичного університету: «Система
автоматизованої синдромальної діагностики за відеолапароскопічними зображеннями» (05.11.17 – біологічні та
медичні прилади і системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінницькому національному технічному університеті МОН
України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел.
(0432) 56-08-48). Науковий керівник – Баязітов М. Р.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
№ 1 з післядипломною підготовкою (Одеський національний медичний університет). Опоненти: Поворознюк А. І.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);
Романюк О. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри програмного забезпечення (Вінницький національний технічний університет). (368/10)
Хайдарова Лілія Ігорівна, аспірант кафедри видобування нафти і газу Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу: «Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом» (05.15.06 – розробка
нафтових та газових родовищ). Спецрада Д 20.052.02
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07).
Науковий керівник – Кондрат Р. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри видобування нафти і газу
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Акульшин О. О., доктор тех.
наук, доцент, заступник начальника правління з наукової роботи (АТ «Український нафтогазовий інститут»);
Гедзик Н. М., кандидат тех. наук, інженер з розробки
родовищ управління геології та розробки (НДПІ ПАТ «Укрнафта»). (384/10)
Іщенко Олеся Володимирівна, старший викладач кафедри «Прикладна математика та інформаційні технології» Інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету: «Методи сегментації
зображень в інтелектуальних системах обробки документів» (05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту).
Спецрада К 41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса,
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-83-22). Науковий керівник – Полякова М. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри «Прикладна математика та інформаційні
технології» Інституту комп’ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Березький О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерної інженерії (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Пелешко Д. Д.,
доктор тех. наук, професор, проректор з навчально-педагогічної роботи IT-університету («IT Step University» МОН
України, м. Львів). (397/10)
Фам Дик Куан, асистент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Критерій граничного стану конструкційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 26.002.01 у Національному технічному університе56

ті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Бобир М. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, професор кафедри динаміки і міцності
машин та опору матеріалів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Голуб В. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач відділу (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України); Булах П. О., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу механіки конструкційних матеріалів (Інститут проблем міцності
імені Г. С. Писаренка НАН України). (399/10)
Павленко Олексій Анатолійович, старший викладач
кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Удосконалення обладнання і технології для імпульсного брикетування відходів металообробки» (05.03.05 – процеси та
машини обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 20; тел./факс (05366) 3-60-00). Науковий
керівник – Бичков І. В., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри технології виробництва
літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). Опоненти: Чухліб В. Л., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України); Шаповал О. О.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри технології машинобудування (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського МОН України). (412/10)
Лютенко Тетяна Володимирівна, викладачка коледжу
електронних приладів Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу: «Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу» (05.01.02 –
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул.
С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник –
Середюк О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу МОН України). Опоненти: Мотало В. П., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Малецька О. Є., кандидат
тех. наук, старший викладач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України). (417/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Полягушко Любов Григорівна, старший викладач кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Програмноапаратне забезпечення моделювання впливу гіпоксії на
організм людини та проведення гіпоксичних тренувань»
(05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт).
Спецрада К 26.002.17 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Сліпченко В. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів
і систем Теплоенергетичного факультету (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Лобур М. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри систем
автоматизованого проектування (Національний університет «Львівська політехніка»); Сенченко В. Р., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу цифрових моделюючих систем (Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України). (447/10)
Домбровський Михайло Збишекович, інженер І категорії загальноуніверситетської навчальної комп’ютерної
лабораторії Тернопільського національного економічного
університету МОН України: «Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних
компаній в турбулентному оточенні» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий керівник – Саченко А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
(Тернопільський національний економічний університет
МОН України). Опоненти: Тригуба А. М., доктор тех. наук,
доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій (Львівський національний аграрний університет
МОН України); Шерстюк О. І., кандидат тех. наук, старший
викладач кафедри філології (Одеський національний
морський університет МОН України). (454/10)
Шадура Оксана Віталіївна, провідний інженер відділу
комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації Інституту теоретичної фізики
імені М. М. Боголюбова НАН України: «Стохастична оптимізація продуктивності пакета симуляції транспорту частинок в фізиці високих енергій» (05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт). Спецрада К 26.002.17
у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел.
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Петренко А. І.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системного проектування (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Безкоровайний В. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки); Чемерис О. А., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут
проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН
України). (455/10)
Кузьмінська Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий
керівник – Данченко О. Б., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Черкаський державний технологічний
університет МОН України). Опоненти: Колеснікова К. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологій управління (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Кобилкін Д. С., кандидат
тех. наук, доцент кафедри пожежної тактики та аварійнорятувальних робіт (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності ДСНС України). (457/10)
Абрамов Сергій Олексійович, завідувач лабораторії
кафедри технології машинобудування Національної металургійної академії України: «Підвищення експлуатаційних характеристик і властивостей колекторних вузлів на
основі покращення технології виготовлення ламелей»
(05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада К
32.075.06 у Луцькому національному технічному університеті МОН України (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75;
тел. (0332) 74-61-03). Науковий керівник – Гришин В. С.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології
машинобудування (Національна металургійна академія
України). Опоненти: Анділахай О. О., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри технології машинобудування (Приазовський державний технічний університет); Сичук В. А., кандидат тех. наук, доцент кафедри прикладної
механіки (Луцький національний технічний університет).
(458/10)
Панченко Віталій Олександрович, старший викладач кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського
державного університету: «Підвищення технічного рівня
вільновихорового насоса шляхом вдосконалення геометрії робочого колеса» (05.05.17 – гідравлічні машини
та гідропневмоагрегати). Спецрада К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН України (40007,
57
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м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 3300-24). Науковий керівник – Гусак О. Г., кандидат тех.
наук, професор, декан факультету технічних систем та
енергоефективних технологій (Сумський державний університет). Опоненти: Волошина А. А., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри мехатронних систем та
транспортних технологій (Таврійський державний агротехнологічний університет); Ольштинський П. Л., кандидат тех. наук, заступник завідувача відділу проточних
частин науково-технічного центру (АТ «Сумський завод
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»). (459/10)
Бадір Карім Кашаш, науковий співробітник НДЛ нанотриботехнологій НДЧ Національного авіаційного університету: «Покращення експлуатаційних характеристик
підшипників кочення шляхом використання технології
фінішної магнітно-турбулентної очистки» (05.02.08 –
технологія машинобудування). Спецрада К 32.075.06 у
Луцькому національному технічному університеті МОН
України (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. (0332)
74-61-03). Науковий керівник – Стельмах О. У., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач
НДЛ нанотриботехнологій НДЧ Національного авіаційного університету. Опоненти: Пилипець М. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Мороз С. А., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри електроніки та телекомунікацій (Луцький національний технічний університет).
(461/10)
Солдатова Марія Олександрівна, старший викладач
кафедри технічної кібернетики Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Автоматизація процесу оптимальної стабілізації програмного руху безпілотного літального апарату (БПЛА)» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 26.002.04 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Ткач М. М., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри технічної кібернетики (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Казак В. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту (Національний авіаційний
університет); Руденко О. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій і систем (Харківський національний університет
радіоелектроніки). (467/10)
Мірошниченко Вікторія Ігорівна, старший викладач кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний універси58

тет»: «Вдосконалення систем управління водоповітряним охолодженням безперервнолитих слябів і товстолистового прокату» (05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада Д
12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України (87500, м. Маріуполь, вул.
Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий
керівник – Сімкін О. І., кандидат тех. наук, професор,
завідувач кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології» (ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України). Опоненти: Нурадинов А. С.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу безперервного
лиття та деформаційних процесів (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України); Герасименко В. Г., кандидат тех. наук, доцент, старший
науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії сталі (Інститут чорної металургії імені
З. І. Некрасова НАН України). (471/10)
Ставровська Віра Євгенівна, провідний інженер технологічного управління ПрАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь: «Підвищення механічних властивостей мікролегованої конструкційної сталі удосконаленням хімічного складу і режиму охолодження з прокатного нагріву»
(05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів).
Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий керівник – Єфременко В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри фізики (ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет»). Опоненти: Узлов К. І.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства (Національна металургійна академія України);
Борисенко А. Ю., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). (472/10)
Дармофал Елеонора Анатоліївна, старший викладач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я
Харківської державної академії фізичної культури МОН
України: «Зниження техногенного навантаження на атмосферне повітря шляхом фільтрації шахтових викидів»
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-0024). Науковий керівник – Адаменко М. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Уманський національний університет садівництва МОН України). Опоненти: Внукова Н. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри екології (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Пономаренко Р. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
дри пожежної та рятувальної підготовки (Національний
університет цивільного захисту України ДСНС України).
(475/10)
Ганошенко Олена Миколаївна, старший викладач
кафедри прикладної екології та природокористування
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка МОН України: «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище
при утилізації відпрацьованих автомобільних масляних
фільтрів» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д
55.051.04 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Голік Ю. С.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка МОН України). Опоненти: Архипова Л. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри туризму (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Внукова Н. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН України). (477/10)
Вакал Вікторія Сергіївна, науковий співробітник
Сумського НДІ мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету МОН України: «Зниження
техногенного навантаження на навколишнє середовище
при застосуванні азотних добрив з фосфоровмісним
покриттям» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада
Д 55.051.04 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. 33-00-24). Науковий керівник – Гурець Л. Л., доктор
тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології
(Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Дмитриков В. П., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв (Полтавська державна аграрна академія МОН України); Тверда О. Я., доктор тех.
наук, доцент, доцент кафедри інженерної екології (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (478/10)
Орлов Андрій Костянтинович, провідний інженер
кафедри фізики металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Дифузійне фазоутворення та
властивості нанорозмірних плівкових матеріалів V/Ag,
Fe/Pt/Au, Ni/Cu/Cr, Ni/Cu/V» (05.16.01 – металознавство
та термічна обробка металів). 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.
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

(044) 204-93-85). Науковий керівник – Сидоренко С. І.,
доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри фізики металів (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Дурягіна З. А., доктор тех. наук, завідувач кафедри
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України); Панарін В. Є., доктор тех. наук, завідувач
лабораторії (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (480/10)
Ляшенко Олена Миколаївна, старший викладач кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Вдосконалення методів розрахунку і засобів
вимірювань світлових величин» (05.09.07 – світлотехніка
та джерела світла). Спецрада Д 64.089.02 у Харківському національному університеті міського господарства
імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул.
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-33-16). Науковий
керівник – Неєжмаков П. І., доктор тех. наук, професор, генеральний директор (ННЦ «Інститут метрології»
Мінекономрозвитку України). Опоненти: Кожушко Г. М.,
доктор тех. наук, професор, голова Технічного комітету
стандартизації ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання»
(ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» Мінекономрозвитку України); Шабашкевич Б. Г., кандидат тех.
наук, директор (ТОВ «Науково-виробнича фірма «ТЕНЗОР»). (481/10)
Гробовенко Ярослав Віталійович, асистент кафедри
машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану» (05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології). Спецрада Д 26.002.05 у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
(03056, м. Київ, просп. Перемоги. 37; тел. (044) 20482-62). Науковий керівник – Марчевський В. М., кандидат тех. наук, професор кафедри машин та апаратів
хімічних і нафтопереробних виробництв (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Гумницький Я. М., доктор тех. наук, професор кафедри
екології та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Петрова Ж. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України). (484/10)
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Дядін Дмитро Володимирович, старший викладач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України: «Моніторинг підземних і поверхневих вод на об’єктах нафтогазопромислового комплексу»
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24).
Науковий керівник – Стольберг Ф. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інженерної екології міст
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України). Опоненти:
Адаменко Я. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Сотник М. І.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки (Сумський державний університет МОН
України). (489/10)
Ведь Олена Валеріївна, старший викладач кафедри
розподілених інформаційних систем і хмарних технологій Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» МОН України: «Оцінка екологічності процесів очищення газових сумішей на базі комплексної моделі каталітичного перетворювача» (21.06.01 –
екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). Науковий
керівник – Козуля Т. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних
технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України).
Опоненти: Третьяков О. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я
(Харківська державна академія фізичної культури МОН
України); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент
кафедри прикладної екології (Сумський державний університет МОН України). (490/10)
Дрешпак Олександр Станіславович, старший лаборант кафедри технологічного інжинірингу переробки
матеріалів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України: «Удосконалення
технології збагачення неоднорідних вапнякових родовищ» (05.15.08 – збагачення корисних копалин). Спецрада Д 08.080.02 у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» МОН України (49005,
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. (056)
746-22-00). Науковий керівник – Пілов П. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України). Опоненти: Надутий В. П., доктор тех. наук,
професор, завідувач відділу механіки машин і процесів
переробки мінеральної сировини (Інститут геотехнічної
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механіки імені М. С. Полякова НАН України); Скляр Л. В.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (493/10)
Коваленко Роман Юрійович, науковий співробітник
відділу екології водних екосистем та охорони вод Інституту водних проблем і меліорації НААН України: «Удосконалення управління якістю води річки Інгулець для зрошення методами сценарного екосистемного моделювання»
(06.01.02 – сільськогосподарські меліорації – технічні
науки). Спецрада Д 26.362.01 в Інституті водних проблем
і меліорації НААН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30, 257-12-69). Науковий
керівник – Ковальчук П. І., доктор тех. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу екології водних
екосистем та охорони вод (Інститут водних проблем і меліорації НААН України). Опоненти: Власюк А. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
(Національний університет «Острозька академія»); Архипова Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри туризму (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України). (494/10)
Гудзенко Максим Миколайович, асистент кафедри
процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування
України: «Удосконалення процесу та обладнання для виготовлення олії пресуванням в екструдерах» (05.18.12 –
процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв). Спецрада К 26.004.22 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Сухенко Ю. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Стадник І. Я., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри обладнання харчових технологій (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя); Ястреба С. П., кандидат
тех. наук, доцент, в. о. директора (Полтавська філія Національного університету харчових технологій). (504/10)
Заворотнюк Олександра Вікторівна, технік-технолог з
виробництва меблів ТОВ «Партнер»: «Довговічність деревинноволокнистих плит середньої щільності» (05.23.06 –
технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада К 26.004.11 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Пінчевська О. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини (Національний універСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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ситет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Грабар І. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри процесів, машин і обладнання (Житомирський
національний агроекологічний університет); Ортинська Г. Є., кандидат тех. наук, доцент кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та
паперу (ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет
України»). (505/10)
Новицький Сергій Володимирович, асистент кафедри
технологій та дизайну виробів з деревини Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Закономірності впливу властивостей деревини із сухостійних дерев сосни звичайної на довговічність конструкційних виробів» (05.23.06 – технологія деревообробки,
виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада
К 26.004.11 у Національному університеті біоресурсів
і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Марченко Н. В., кандидат тех. наук,
доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Маєвський В. О., доктор
тех. наук, професор, директор ННІ деревообробних та
комп’ютерних технологій і дизайну (ДВНЗ «Національний
лісотехнічний університет України»); Білик С. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури). (510/10)
Вербицька Марина Юріївна, тимчасово не працює:
«Фазовий склад, структура і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій FePt з додатковими шарами Аu» (05.16.01 – металознавство та термічна обробка
металів). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-93-85). Науковий керівник – Макогон Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізики металів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Шипицин С. Я., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України); Мазанко В. Ф., доктор тех. наук, професор,
головний науковий співробітник (Інститут металофізики
імені Г. В. Курдюмова НАН України). (514/10)
Кісарова Альона Ігорівна, асистент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок і теплоенергетики Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України: «Підвищення енерго
ефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом
визначення раціонального параметра узгодження для
адаптації малообертового двигуна» (05.05.03 – двигуни
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

та енергетичні установки). Спецрада Д 38.060.01 у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий керівник –
Шостак В. П., кандидат тех. наук, професор, професор
кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
і теплоенергетики (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Грицук І. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
(Херсонська морська державна академія МОН України);
Щербак Ю. Г., кандидат тех. наук, доцент кафедри екології (Чорноморський національний державний університет
імені Петра Могили МОН України). (517/10)
Ковальчук Олександр Григорович, асистент кафедри
ливарного виробництва чорних та кольорових металів
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Особливості одержання виливків з диференційованими
властивостями поверхні» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Ямшинський М. М., кандидат тех. наук, доцент,
в. о. завідувача кафедри ливарного виробництва чорних
та кольорових металів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Пономаренко О. І., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри ливарного виробництва (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»); Лахненко В. Л., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, вчений секретар
(Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН
України). (518/10)
Сметанін Кирило Володимирович, викладач кафедри захисту інформації та кібербезпеки Житомирського
військового інституту імені С. П. Корольова: «Удосконалення системи екологічного моніторингу навколишнього
середовища із застосуванням дистанційно-пілотованих
літальних апаратів» (21.06.01 – екологічна безпека).
Спецрада Д 26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31). Науковий керівник – Триснюк В. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища (Інститут телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України). Опоненти: Адаменко Я. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України); Демиденко О. О.,
кандидат тех. наук, ректор Інституту підготовки фахівців
(Національний орган стандартизації ДП «Український нау61
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ково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Мінекономрозвитку України).
(523/10)
Костеневич Олена Сергіївна, молодший науковий
співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України: «Математичне моделювання залишкових напружень в зоні антикорозійних наплавлень корпусу
реактора ВВЕР-1000» (05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
(03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044)
200-84-11). Науковий керівник – Махненко О. В., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу математичних методів дослідження фізико-хімічних
процесів при зварюванні і спецелектрометалургії (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України»).
Опоненти: Чирков О. Ю., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу чисельних і експериментальних методів дослідження
конструкційної міцності (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України); Сенченков І. К., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу механіки деформівного
твердого тіла (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка
НАН України). (529/10)
Тихонова Олена Вікторівна, викладач кафедри мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку імені
О. С. Попова: «Конвеєрно-модульний метод інтеграції
мультимедійних потоків з контролем затримок в пакетних
телекомунікаційних мережах» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 41.816.01 в Одеській національній академії зв’язку імені О. С. Попова МОН
України (65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 70503-33). Науковий керівник – Воробієнко П. П., доктор тех.
наук, професор, ректор (Одеська національна академія
зв’язку імені О. С. Попова). Опоненти: Кичак В. М., доктор тех. наук, професор, декан факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (Вінницький національний технічний університет МОН України); Нестеренко С. А., доктор тех. наук, професор, проректор з науковопедагогічної та виховної роботи (Одеський національний
політехнічний університет МОН України). (531/10)
Гордійчук Валерій Валентинович, начальник науково-організаційного відділення Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська
академія»: «Підвищення інформаційної стійкості систем
радіозв’язку шляхом адаптивного синтезу таймерних сигналів» (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 – Захарченко М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе62

дри інформаційної безпеки та передачі даних (Одеська
національна академія зв’язку імені О. С. Попова). Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри телекомунікацій (Національний університет
«Львівська політехніка»); Ларін В. В., кандидат тех. наук,
доцент кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). (542/10)
Потопальська Ксенія Євгенівна, аспірантка кафедри
динаміки та міцності машин Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»: «Прогнозування надійності елементів конструкцій з локальними корозійними пошкодженнями на основі статистичної
оцінки статичної та циклічної міцності» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада Д 64.050.10 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник –
Ларін О. О., доктор тех. наук, доцент, директор Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Зіньковський А. П., доктор тех. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України);
Алфьоров О. І., кандидат тех. наук, доцент, проректор з
науково-педагогічної роботи (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка). (566/10)
Шаповалов Євгеній Борисович, науковий співробітник
відділу створення навчально-тематичних систем знань
Національного центру «Мала академія наук України»:
«Удосконалення біотехнології анаеробної ферментації курячого посліду зі зниженою кількістю стоків» (03.00.20 –
біотехнологія). Спецрада К 26.004.22 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Салюк А. І.,
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри харчової хімії (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Дичко А. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інженерної екології (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Кучерук П. П., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник лабораторії
теплофізичних проблем біоенергетики відділу теплофізичних проблем систем теплопостачання (Інститут технічної теплофізики НАН України). (604/10)
Лєвєнберг Євген Вадимович, аспірант кафедри комутаційних систем Одеської національної академії зв’язку
імені О. С. Попова: «Оцінка характеристик якості обслуговування самоподібного трафіка телекомунікаційних мереж» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Спецрада Д 41.816.01 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 – Ложковський А. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри комутаційних систем (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України).
Опоненти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка»); Ляховецький Л. М., кандидат тех. наук, доцент, начальник лабораторії цифрових
систем передавання (Одеський НДЦ зв’язку). (605/10)
Зайченко Валентин Вікторович, завідувач лабораторії
Київського коледжу зв’язку: «Метод контролю та діагностики у цифрових комбінованих радіотехнічних системах»
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада
Д 41.816.01 в Одеській національній академії зв’язку імені
О. С. Попова МОН України (65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). Науковий керівник – Почерняєв В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
телекомунікації (Одеська національна академія зв’язку
імені О. С. Попова). Опоненти: Семенко А. І., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних
систем (Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»); Наритник Т. М., кандидат тех. наук,
доцент, директор (Інститут електроніки та зв’язку Української академії наук). (641/10)
Оразбаєв Алішер Рахімжанович, викладач кафедри хімічної технології та екології Карагандинського
державного технічного університету, Республіка Казахстан: «Зниження пожежовибухонебезпеки процесу
завантаження в резервуари горючих та легкозаймистих речовин» (21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада
Д 64.707.01 у Національному університеті цивільного
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул.
Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий керівник – Горових О. Г., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри спеціальної підготовки Філії «Інститут
перепідготовки і підвищення кваліфікації» (Університет
цивільного захисту МНС Республіки Білорусь). Опоненти: Басманов О. Є., доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу з проблем
цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки
НДЦ (Національний університет цивільного захисту
України ДСНС України); Боровиков В. О., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу речовин і матеріалів наукововипробувального центру (Український НДІ цивільного
захисту ДСНС України). (644/10)
Санченко Олександр Володимирович, заступник директора з навчально-методичної роботи Відокремленого
підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний
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коледж»: «Регульований асинхронний електропривод
вентиляційної системи з широтно-імпульсним керуванням» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи).
Спецрада Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Голодний І. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання імені професора В. М. Синькова (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). Опоненти: Мазуренко Л. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН України);
Герасимчук Ю. В., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
електрифікації та автоматизації агропромислового виробництва (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України). (646/10)
Чмуж Ярослав Валентинович, здобувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Харківського державного університету залізничного
транспорту: «Обґрунтування параметрів низькообертового високомоментного гідромотора на базі циліндрів»
(05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати).
Спецрада К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Ремарчук М. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних
машин (Харківський державний університет залізничного
транспорту МОН України). Опоненти: Панченко А. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри мехатронних
систем та транспортних технологій (Таврійський державний агротехнологічний університет); Дранковський В. Е.,
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри гідравлічних машин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (648/10)
Гавриленко Олексій Миколайович, молодший науковий співробітник лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання НДЧ Сумського державного
університету: «Вдосконалення процесу синхронізації руху
гідравлічних двигунів» (05.05.17 – гідравлічні машини та
гідропневмоагрегати). Спецрада К 55.051.03 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Кулініч С. П., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки (Сумський державний університет МОН України). Опоненти:
Андренко П. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Руденко А. А., кандидат тех. наук, перший
заступник генерального директора – технічний директор
(ПАТ «ВНДІАЕН», м. Суми). (649/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Мірошниченко Дмитро Валерійович, науковий співробітник ТОВ «НВП «АРМА-Т»», м. Суми: «Підвищення
енергоефективності пневмоагрегатів, створюваних на
основі вихрових розширювальних машин» (05.05.17 –
гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада
К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Ванєєв С. М.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри технічної
теплофізики (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Парафійник В. П., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник СКБ (ПАТ «Сумське машинобудівне НВО); Лугова С. О., кандидат тех. наук, завідувач відділу проточних
частин науково-технічного центру (АТ «Сумський завод
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»). (650/10)
Молошний Олександр Миколайович, асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету: «Вплив конструкції підвідного пристрою
герметичного моноблочного насоса з порожнистим валом
на його робочий процес та характеристики» (05.05.17 –
гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада
К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Сотник М. І.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Роговий А. С., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри теоретичної механіки і гідравліки (Харківський національний автомобільно-дорожній
університет МОН України); Бадах В. М., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
гідрогазових систем (Національний авіаційний університет). (651/10)
Довгополов Андрій Юрійович, викладач-стажист
кафедри технологій машинобудування, верстатів та
інструментів Сумського державного університету: «Забезпечення міцності роз’ємного гвинтового з’єднання,
формоутвореного в армованому композиційному матеріалі» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада К 55.051.03 у Сумському державному університеті
МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Некрасов С. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
технологій машинобудування, верстатів та інструментів (Сумський державний університет МОН України).
Опоненти: Львов Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри динаміки та міцності машин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Шийко О. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри технічного сервісу
(Сумський національний аграрний університет МОН
України). (652/10)
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Некрасова Марія Володимирівна, доцент кафедри
комп’ютерного моделювання процесів та систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Гібридна інерціальна навігаційна
система для об’єктів з високою кутовою динамікою»
(05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи). Спецрада Д 26.002.07 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник –
Успенський В. Б., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Черняк С. І., доктор
тех. наук, головний конструктор напрямку (Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»);
Аврутов В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
приладів і систем орієнтації та навігації (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (656/10)
Присяжнюк Дмитро Володимирович, викладач Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного
університету, аспірант заочної форми навчання Вінницького національного аграрного університету: «Обґрунтування параметрів процесу та розробка віброозонуючого комплексу для сушіння зернової сировини» (05.05.11 – машини
і засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада К 05.854.02 у Вінницькому національному аграрному університеті МОН України (21008, м. Вінниця, вул.
Сонячна, 3; тел. (0432) 46-00-03). Науковий керівник –
Цуркан О. В., кандидат тех. наук, доцент, директор (Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного
університету). Опоненти: Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії (Луцький національний технічний університет); Степаненко С. П., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу перспективних технологій і технічних засобів для
збирання, обробки та зберігання врожаю зернових і олійних культур (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства» НААН України). (730/10)
Антошкін Олексій Анатолійович, викладач кафедри
автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту України: «Математичні моделі та методи розв’язання оптимізаційних задач сенсорного покриття об’єктів контролю»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166,
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – Панкратов О. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу математичного моделювання і оптимального
проектування (Інститут проблем машинобудування імеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ні А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: Яковенко В. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення (Університет митної справи та фінансів МОН України);
Яковлев С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та штучного
інтелекту (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України). (731/10)
Мельник Наталія Петрівна, молодший науковий співробітник відділу акустичних методів технічної діагностики
Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН
України: «Розвиток методу магнетопружної акустичної
емісії для діагностування стану тривалоексплуатованих
феромагнетних елементів конструкцій» (05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 35.226.01
у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН
України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 22968-75). Науковий керівник – Почапський Є. П., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача
відділу акустичних методів технічної діагностики (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України).
Опоненти: Марущак П. О., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів
і виробництв (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя МОН України); Кузь О. Н.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри екологічної безпеки
та природоохоронної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка»). (737/10)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Шуплат Тарас Ігорович, викладач кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Життєвість та урбоекологічна
роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів» (03.00.16 – екологія). Спецрада К 36.814.04 у
Львівському національному аграрному університеті МОН
України (80381, Львівська область, м. Дубляни, тел. (032)
22-42-919). Науковий керівник – Кучерявий В. П., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри ландшафтної
архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (Національний лісотехнічний університет України).
Опоненти: Третяк П.-А. Р., доктор біол. наук, професор,
завідувач виробничою практикою (Прикарпатський лісогосподарський коледж); Шлапак В. П., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри лісового господарства
(Уманський національний університет садівництва). (1/10)
Гунчак Михайло Володимирович, науковий співробітник Української науково-дослідної станції карантину
рослин Інституту захисту рослин НААН України: «Екотоксикологічне та економічне обґрунтування систем захисту
яблуні від шкідливих організмів в Передкарпатській провінції Карпатської гірської зони України» (03.00.16 – екоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

логія). Спецрада Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин
НААН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел.
(044) 257-11-24). Науковий керівник – Гаврилюк Л. Л.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора – вчений секретар (Інститут захисту
рослин НААН України). Опоненти: Лавров В. В., доктор с.г. наук, професор, завідувач кафедри загальної екології
та екотрофології (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України); Чайка В. М., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри екології агросфери
та екологічного контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України).
(78/10)
Томашук Олег Володимирович, науковий співробітник лабораторії технологій вирощування зернових
та технічних культур Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН України: «Продуктивність
гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 05.854.01
в Інституті кормів та сільського господарства Поділля
НААН України (21100, м. Вінниця, просп. Юності, 16; тел.
(0432) 46-41-16). Науковий керівник – Петриченко В. Ф.,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України,
радних при дирекції з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України).
Опоненти: Черенков А. В., доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН України, радник дирекції (ДУ Інститут
зернових культур НААН України); Бахмат М. І., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва
та кормовиробництва (Подільський державний аграрнотехнічний університет). (157/10)
Багай Тарас Іванович, лаборант кафедри технологій
у рослинництві Львівського національного аграрного
університету: «Формування зернової продуктивності
бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 05.854.01 в Інституті кормів та
сільського господарства Поділля НААН України (21100,
м. Вінниця, просп. Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16).
Науковий керівник – Лихочвор В. В., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві
(Львівський національний аграрний університет). Опоненти: Дзюбайло А. Г., доктор с.-г. наук, професор, завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень
(Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН України); Чинчик О. С., доктор с.-г. наук, доцент,
професор кафедри екології, карантину і захисту рослин
(Подільський державний аграрно-технічний університет). (158/10)
Ставицький Андрій Анатолійович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Охтирського коле65

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
джу Сумського національного аграрного університету:
«Столові якості бульб міжвидових гібридів картоплі та
їх беккросів» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 55.859.03 у Сумському національному аграрному
університеті МОН України (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40). Науковий керівник – Кравченко Н. В., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри біотехнології та фітофармакології (Сумський національний аграрний університет МОН України).
Опоненти: Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики
(Полтавська державна аграрна академія МОН України);
Фурдига М. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи з
питань селекції і насінництва (Інститут картоплярства
НААН України). (271/10)
Несмачна Меланія Віталіївна, молодший науковий
співробітник лабораторії селекції і насінництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН
України: «Створення та оцінювання вихідного матеріалу
гречки для повторних посівів в умовах північно-східного Лісостепу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 55.859.03 у Сумському національному
аграрному університеті МОН України (40021, м. Суми,
вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40). Науковий керівник – Троценко В. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва (Сумський національний аграрний університет МОН України). Опоненти:
Вировець В. Г., доктор с.-г. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель (Інститут луб’яних культур НААН України); Тригуб О. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Устимівська дослідна станція
рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН України). (275/10)
Шевченко Любов Анатоліївна, молодший науковий
співробітник лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України: «Особливості
застосування мікробного препарату Поліміксобактерину
в технології вирощування кукурудзи для оптимізації продукційного процесу культури» (03.00.07 – мікробіологія).
Спецрада К 79.377.01 в Інституті сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97; тел.
(04622) 3-17-49). Науковий керівник – Токмакова Л. М.,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів
(Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України). Опоненти:
Патика М. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (Національний
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університет біоресурсів і природокористування України);
Курдиш І. К., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України). (353/10)
Ленд’єл Світлана Анатоліївна, асистент кафедри
«Водні біоресурси» Університету Сент-Іштван (Szent
Istvan University), м. Геделле, Угорщина: «Нові аспекти вирощування окуня (Perсa fluviatilis) і судака (Sander
lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних
умовах» (06.02.03 – рибництво). Спецрада К 26.364.01
в Інституті рибного господарства НААН України (03164,
м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044) 423-74-61). Науковий керівник – Пономарьов С. В., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри «Аквакультура і рибальство» (Астраханський державний технічний університет,
Росія). Опоненти: Бех В. В., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач відділу селекції риб (Інститут рибного господарства НААН України); Марценюк В. П., кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент кафедри аквакультури (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН
України). (469/10)
Гурбик Вікторія Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН України: «Рибницько-біологічна оцінка галицького коропа в умовах промислового вирощування
в ставах Прикарпаття» (06.02.03 – рибництво). Спецрада К 26.364.01 в Інституті рибного господарства НААН
України (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044)
423-74-61). Науковий керівник – Грициняк І. І., доктор
с.-г. наук, професор, академік НААН України, директор
(Інститут рибного господарства НААН України). Опоненти: Шекк П. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри водних біоресурсів та аквакультури (Одеський державний екологічний університет МОН України);
Мушит С. О., кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних
біоресурсів (Вінницький національний аграрний університет МОН України). (470/10)
Буднік Зінаїда Миколаївна, асистент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та
лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування: «Оцінювання
екологічного стану басейнів та якості води річок (на прикладі р. Іква)» (03.00.16 – екологія). Спецрада К 47.104.05
у Національному університеті водного господарства та
природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул.
Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник –
Клименко М. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства (Національний
університет водного господарства та природокористуСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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вання МОН України). Опоненти: Пічура В. І., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого
розвитку імені професора Ю. В. Пилипенка (Херсонський аграрний державний університет МОН України);
Мудрак О. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук (КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти» МОН України).
(482/10)
Кренців Ярослава Ігорівна, завідувач сектору маркетингу та інформаційно-консалтингового забезпечення інноваційного розвитку Інституту сільського господарства
Степу НААН України: «Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції сої за продуктивністю і якістю насіння
в умовах північного Степу 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 – 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: Січкар В. І., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри землеробства,
агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України); Волощук О. П.,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства
(Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН України). (483/10)
Савчук Юрій Михайлович, агроном із захисту рослин ТОВ «Укравіт-Агро»: «Насіннєва продуктивність
сортів ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д
26.004.10 у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Антоненко О. Ф., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри фітопатології імені академіка В. Ф. Пересипкіна (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Волощук О. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії насіннєзнавства (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
України); Кочмарський В. С., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, директор (ДП «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені
В. М. Ремесла НААН України). (507/10)
Дмитренко Юлія Михайлівна, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора М. О. Зеленського Національного університету біоресурсів і
природокористування України: «Селекційно-генетична
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі
пшениці озимої» (06.01.05 – селекція і насінництво).
Спецрада Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Ковалишина Г. М., доктор
с.-г. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора М. О. Зеленського (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Боровська І. Ю., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу імунітету рослин до хвороб
та шкідників (ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут
селекції»); Тимошенко О. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та економіки (ННЦ «Інститут землеробства НААН
України»). (509/10)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Кочкодан Віра Русланівна, вчитель історії Богородчанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1:
«Преса як джерело вивчення діяльності жіночих товариств Галичини (1884 – 1939)» (07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Спецрада К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України
(82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244)
3-83-76). Науковий керівник – Дерев’янко С. М., кандидат істор. наук, доктор політ. наук, професор кафедри
політичних інститутів та процесів (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти:
Степанчук Ю. С., доктор істор. наук, доцент кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Лазурко Л. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії
України (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (21/10)
Бабкова Надія В’ячеславівна, старший лаборант
кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства
Харківської державної академії культури: «Еволюція
державної символіки ранньомодерної України (на матеріалах українського козацтва XVI – XVIII ст.)» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 17.051.01 у Запорізькому
національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46).
Науковий керівник – Потрашков С. В., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри історії, музеєзнавства та
пам’яткознавства (Харківська державна академія культури). Опоненти: Дегтярьов С. І., доктор істор. наук, професор, професор кафедри конституційного права, теорії
та історії держави і права (Сумський державний університет); Шаповалов Г. І., доктор істор. наук, професор,
заступник директора (Запорізький обласний краєзнавчий музей). (27/10)
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Степанков Віталій Валерійович, старший викладач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Політична еліта
України: процеси становлення, сфера діяльності, міжгрупові взаємини, політичні погляди (1648 – 1676 рр.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 71.053.01 у
Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка МОН України, історичний факультет
(32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14; тел.
(03849) 2-50-57). Науковий керівник – Смолій В. А., доктор істор. наук, професор, академік, директор (Інститут
історії України НАН України). Опоненти: Струкевич О. К.,
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри філології та гуманітарних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); Федорук А. В., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії України (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (40/10)

фії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею: формування колекції, роль у збереженні національної
культурної спадщини (1929 – 2018 рр.)» (26.00.05 – музеє
знавство. Пам’яткознавство). 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 – Гаврилюк С. В.,
доктор істор. наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Маньковська Р. В., доктор істор. наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу історії України
другої половини XX ст. (Інститут історії України НАН України); Кушпетюк О. І., кандидат істор. наук, доцент, заступник
директора з навчально-виховної роботи (Луцький інститут
розвитку людини Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»). (119/10)

Прокопов Вадим Юрійович, спеціаліст відділу суспільних та гуманітарних досліджень КП «Агентство розвитку
Дніпра» Дніпровської міськради: «Повсякденне життя
членів ОУН та вояків УПА на Закерзонні (1943 – 1947 рр.)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 08.051.14 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72;
тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Репан О. А.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії України (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара). Опоненти: Стародубець Г. М., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Шляхтич Р. П., кандидат істор. наук, старший викладач
кафедри історії України та правознавства (Криворізький
державний педагогічний університет). (89/10)

Тацієнко Наталія Леонідівна, викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Селянство Правобережної
України в імперський період (1793 – 1917 рр.): на матеріалах Уманського повіту» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 38.053.02 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 76-5579). Науковий керівник – Кузнець Т. В., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри історії України (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Опоненти: Міронова І. С., доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри історії (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Касян А. І., кандидат істор.
наук, старший викладач кафедри історії України (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (204/10)

Прокопенко Сергій Леонідович, молодший науковий
співробітник відділу регіональної археології ДП «ННЦ
«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України: «Середня освіта Катеринославщини
другої половини XIX – початку XX ст.» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 08.051.14 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України
(49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-9800). Науковий керівник – Нікілєв О. Ф., доктор істор. наук,
професор кафедри історії України (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Нікітін Ю. О., доктор істор. наук, доцент, ректор (Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);
Добровольська В. А., кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін (Херсонська
державна морська академія). (94/10)
Мірошниченко-Гусак Людмила Андріївна, старший науковий співробітник відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею: «Відділ етногра68

Панкєєв Олександр Сергійович, науковий співробітник Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького: «Джерела з історії губернського та повітового
чиновництва Південної України другої половини XVIII
століття» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.228.01 в
Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-63). Науковий
керівник – Брехуненко В. А., доктор істор. наук, професор,
завідувач відділу актової археографії (Інститут української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України). Опоненти: Мільчев В. І., доктор істор. наук,
професор, декан історичного факультету (Запорізький
національний університет МОН України); Філас В. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри дизайну факультету
мистецтв та дизайну (КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради).
(379/10)
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Зілінський Володимир Тарасович, тимчасово не працює: «Голокост на території дистрикту «Галичина»: джерелознавчий аналіз проблеми» (07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044)
279-08-63). Науковий керівник – Шуст Р. М., кандидат істор. наук, професор, професор кафедри давньої історії
України та архівознавства (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут історії України НАН України); Подольський А. Ю.,
кандидат істор. наук, директор наукової та освітньої ГО
«Український центр вивчення історії Голокосту». (380/10)
Пестрикова Оксана Василівна, студентка магістерської програми Студій Східної Європи факультету орієнталістики Варшавського університету, Республіка Польща: «Польський історик Людвік Кубаля та його внесок
у дослідження проблем історії України» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни). Спецрада Д 08.051.14 у Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара МОН
України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056)
374-98-00). Науковий керівник – Воронов В. І., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історіографії,
джерелознавства та архівознавства (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Зашкільняк Л. О., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри історії Центральної та Східної Європи (Львівський національний університет імені Івана Франка); Земський Ю. С., доктор істор. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та туризму (Хмельницький
національний університет). (394/10)
Печенюк Святослав Ігорович, науковий співробітник
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України: «Створення та розвиток бойової залізничної техніки в першій половині XX століття» (20.02.22 –
військова історія). Спецрада К 26.709.04 у Національному
університеті оборони України імені Івана Черняховського
Міноборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Рєзнік В. І., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, докторант (Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського). Опоненти: Репіло Ю. Є., доктор військ. наук, професор, професор кафедри ракетних
військ і артилерії (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського); Кривизюк Л. П., кандидат
істор. наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ
(механізованих і танкових військ) Наукового центру сухопутних військ (Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного). (658/10)
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Середюк Марія Степанівна, вихователь Івано-Франківського ліцею-інтернату для обдарованих дітей ІваноФранківської облради: «Громадсько-політична діяльність
Володимира Целевича (1890 – 1942 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті україно
знавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул.
Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий керівник – Муравський О. І., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). Опоненти:
Кондратюк К. К., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України); Шептицька Л. Б., кандидат істор.
наук, доцент, завідувач кафедри історії України, політології та права (Національний лісотехнічний університет
України МОН України). (603/10)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Дребіт Галина Миколаївна, методист-секретар факультету комп’ютерних систем і технологій ПВНЗ «Буковинський університет»: «Планування та контроль грошових потоків на підприємствах» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 26.239.02 у ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-52-03). Науковий керівник – Свідерська І. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). Опоненти: Рогов Г. К., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри фінансів МОН України
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); Стецько М. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (58/10)
Балицька Марія Валеріївна, асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Пікус Р. В.,
кандидат екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри страхування, банківської
справи та ризик-менеджменту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шірінян Л. В.,
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів МОН
України (Національний університет харчових технологій);
Журавка О. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Сумський державний університет). (96/10)
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Хемій Анна Сергіївна, асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Реформування системи пенсійного страхування в Україні»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Пікус Р. В., кандидат екон. наук, професор, заслужений
працівник освіти України, професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Рудик В. К., доктор екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи, страхування
та електронних платіжних систем (Подільський державний аграрно-технічний університет); Петрушка О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені
С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет). (97/10)
Кривецький Ігор Ігорович, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ПВНЗ
«Львівський університет бізнесу та права»: «Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021,
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08,
92-87-06). Науковий керівник – Пинда Ю. В., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). Опоненти: Мороз О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
маркетингу та економіки (Вінницький національний технічний університет МОН України); Петришин Л. П., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування (Львівський національний аграрний університет
МОН України). (122/10)
Перерва Іванна Миколаївна, викладач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Нормування
інноваційної праці в ІТ-галузі» (08.00.07 – демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України
(61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-1835). Науковий керівник – Лепейко Т. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Петрова І. Л.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки (Університет економіки
та права «КРОК» МОН України); Герасименко О. О., кан70

дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (124/10)
Кімуржий Марія Іванівна, асистент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:
«Управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального господарства» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 44.877.01 у ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (36014,
м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532) 56-33-73). Науковий керівник – Педченко Н. С., доктор екон. наук,
професор, перший проректор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). Опоненти:
Димченко О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування
та регіонального розвитку (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Бережна А. Ю., кандидат екон. наук, доцент, начальник
відділення (Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області). (126/10)
Майборода Тетяна Миколаївна, асистент кафедри
управління Сумського державного університету: «Державне регулювання освіти в контексті розвитку національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 44.877.01 у
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532)
56-33-73). Науковий керівник – Лєонов С. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Сумський державний університет). Опоненти: Затонацька Т. Г., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Холявко Н. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний
технологічний університет). (127/10)
Мірзоєв Джавід Ширзад огли, викладач кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Забезпечення економічної
активності населення у контексті освітнього туризму»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 64.055.02 у Харківському
національному економічному університеті імені Семена
Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки,
9; тел. (057) 702-18-35). Науковий консультант – Єрмаченко В. Є., кандидат екон. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Антонюк В. П., доктор екон. наук, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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сор, головний науковий співробітник відділу проблем
регуляторної політики і розвитку підприємництва (Інститут економіки промисловості НАН України); Бойко М. Г.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (145/10)
Гребенюк Галина Михайлівна, асистент кафедри
«Економіка та менеджмент» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Розвиток трудового потенціалу
підприємств залізничного транспорту на основі компетентнісного підходу» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 08.820.03 у Дніпровському національному
університеті залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул.
Академіка Лазаряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий
керівник – Гненний О. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри «Економіка та менеджмент» (Дніпровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Каїра З. С., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту (Донбаська державна
машинобудівна академія, м. Краматорськ). (150/10)
Зіць Олексій Євгенович, асистент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного
університету інфраструктури та технологій МОН України:
«Ефективність бізнес-процесів підприємств інфраструктури АТ «Укрзалізниця» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий керівник – Ейтутіс Г. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнесадміністрування (Державний університет інфраструктури
та технологій МОН України). Опоненти: Криворучко О. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Міщенко М. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економіки та менеджменту (Дніпровський національний
університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України). (163/10)
Остапюк Борис Борисович, асистент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
Українського державного університету залізничного транспорту: «Управління економічною безпекою підприємств
залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку заСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

лізничних перевезень» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96).
Науковий керівник – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Опоненти: Прохорова В. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та організації діяльності
суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України); Посохов І. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних
відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (164/10)
Безугла Тетяна Валеріївна, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: «Забезпечення стійкості персоналу підприємства на основі
створення конкурентних умов його розвитку» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада К 45.052.02 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-70). Науковий керівник – Труніна І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і
туризму (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського). Опоненти: Вартанова О. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу (Черкаський державний
технологічний університет МОН України); Назаров Н. К.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця МОН України). (165/10)
Воробйов Руслан Борисович, молодший науковий
співробітник НДЧ Криворізького національного університету: «Оцінювання та управління рівнем достатності
забезпечення інноваційного розвитку залізорудних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 09.052.01 у Криворізькому національному університеті
МОН України (50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). Науковий керівник – Афанасьєв Є. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри менеджменту і адміністрування (Криворізький національний університет МОН України). Опоненти:
Жовновач Р. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України); Андрусів У. Я., кандидат
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екон. наук, доцент, доцент кафедри теорії економіки та
управління (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України). (528/10)
Войчак Дмитро Анатолійович, радник з питань зов
нішньоекономічної діяльності ДП «Спецоборонмаш»:
«Розвиток глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник –
Поручник А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Вергун В. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України); Горлачук М. А., кандидат екон. наук, доцент, старший науковий
співробітник НДЧ (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (568/10)
Даценко Наталія Володимирівна, старший викладач
кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Система моделей оцінювання та
прогнозування інноваційних фінансових інструментів
(на прикладі криптовалют)» (08.00.11 – математичні
методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 27254-70). Науковий керівник – Коляда Ю. В., кандидат тех.
наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Максишко Н. К., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
(Запорізький національний університет МОН України);
Данильчук Г. Б., кандидат екон. наук, доцент кафедри
моделювання економіки і бізнесу (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН
України). (569/10)
Домбровська Софія Олексіївна, викладач кафедри
фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету: «Управління структурою капіталу підприємства в умовах невизначеності та ризику» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному
економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий
керівник – Лапіна І. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового
72

ринку (Одеський національний економічний університет).
Опоненти: Дорошенко Г. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки та менеджменту (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Партин Г. О., кандидат екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів МОН України (Національний університет «Львівська політехніка»). (571/10)
Лаптєв Михайло Сергійович, асистент кафедри
управління фінансово-економічною безпекою ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»: «Комплексне забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти
в процесі євроінтеграції» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д
35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник –
Захаров О. І., кандидат екон. наук, професор, директор
ННІ менеджменту безпеки (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Живко З. Б., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
(Львівський державний університет внутрішніх справ);
Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою
послуг (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). (572/10)
Любчик Олексій Костянтинович, головний державний
ревізор-інспектор управління аудиту Головного управління ДФС України в Одеській області: «Податковий механізм регулювання економіки України» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському
національному економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048)
723-61-58). Науковий керівник – Дубовик О. Ю., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів МОН України (Одеський національний економічний університет).
Опоненти: Сідельникова Л. П., доктор екон. наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Херсонський національний технічний університет); Крючкова Н. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки та підприємництва (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (573/10)
Думенкова Тетяна Григорівна, фінансовий директор
ТОВ «Дайлз Компані»: «Вдосконалення системи обслуговування споживачів в аутсорсинговому колл-центрі»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами).
Спецрада К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (79491,
м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел.
(032) 234-65-68). Науковий керівник – Ліпенцев А. В., кандидат екон. наук, доцент, заступник директора з наукової
роботи (Львівський регіональний інститут державного
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Матвійчук Л. Ю.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри туризму та цивільної безпеки (Луцький національний технічний
університет); Нейздомінов С. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (Одеський національний економічний
університет). (576/10)
Сінческул Ірина Леонідівна, начальник управління
фінансування органів місцевого самоврядування департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради:
«Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами комунальних теплопостачальних підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43).
Науковий керівник – Димченко О. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесадміністрування (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти:
Карлова О. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педагогічна академія);
Маценко О. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
(Сумський державний університет). (578/10)
Кириленко Сергій Вікторович, молодший науковий
співробітник НДЧ Тернопільського національного економічного університету: «Формування клієнтоорієнтованої
моделі продажу банківських послуг» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 4750-59). Науковий керівник – Сохацька О. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Окландер М. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України); Птащенко О. В., кандидат екон. наук, доцент, керівник відділу маркетингу та корпоративних комунікацій
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України). (580/10)
Берестецька Олена Михайлівна, асистент кафедри
економічної кібернетики Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя: «Активізація
регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 58.082.03 у ТернопільськоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

му національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)
47-50-59). Науковий керівник – Желюк Т. Л., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Медвідь В. Ю., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва (Сумський національний аграрний університет МОН України); Захаркевич Н. П., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької
облради). (581/10)
Доля Роман Миколайович, начальник районного відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській
області: «Фінансові інструменти сприяння діяльності
міжнародного бізнесу в умовах глобалізації» (08.00.02 –
світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий
керівник – Гончаренко Н. І., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Якубовський С. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН
України); Карп В. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародного бізнесу (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (582/10)
Максимчук Олександр Сергійович, аспірант кафедри
фінансів імені С. І. Юрія Тернопільського національного
економічного університету: «Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01
у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська,
11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Кириленко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Рекова Н. Ю., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія
МОН України, м. Краматорськ); Остріщенко Ю. В., кандидат
екон. наук, експерт з питань бюджетування на місцевому
рівні (Проект Європейського Союзу «ЄС для підсилення
державних фінансових систем місцевих урядів»). (584/10)
Павлик Анатолій Володимирович, асистент кафедри
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумського державного університету: «Еколого-економічне оцінювання ефективності використання відновлюваль73

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
них джерел енергії» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті
МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,
2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Жулавський А. Ю., кандидат екон. наук, професор, професор
кафедри управління (Сумський державний університет
МОН України). Опоненти: Прокопенко О. В., докор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (ПВНЗ «Міжнародний гуманітарний університет»); Чудовська В. А., кандидат екон.
наук, доцент кафедри управління територіями Інституту
інноваційної освіти (Київський національний університет
будівництва і архітектури). (586/10)

Христін Артем Іванович, директор ТОВ «ПРАЙДЛОГІСТИКА»: «Управління репутаційним ризиком банків на
фінансовому ринку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул.
Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Кузнєцова Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри банківської справи (Одеський національний
економічний університет). Опоненти: Шульга Н. П., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської справи (Київський національний торговельно-економічний університет); Сороківська З. К., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри банківського бізнесу (Тернопільський національний економічний університет). (591/10)

Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна, асистент кафедри інформаційних технологій Одеського державного
екологічного університету МОН України: «Організаційноекономічні засади формування системи поводження з
електронними 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) 722-29-05).
Науковий керівник – Губанова О. Р., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економіки природокористування (Одеський державний екологічний університет
МОН України). Опоненти: Андрєєва Н. М., доктор екон.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів
(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України); Шевченко Т. І., кандидат екон. наук,
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет МОН України). (589/10)

Біланюк Ольга Петрівна, асистент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана
Франка: «Розвиток транскордонного туристичного ринку
в умовах інтегрування України в ЄС» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада
Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий керівник –
Мальська М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри туризму (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Благун І. С.,
доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» МОН України); Щеглюк С. Д., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу
просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (594/10)

Андрущенко Олеся Сергіївна, асистент кафедри
менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету МОН України:
«Організаційно-економічне забезпечення стимулювання
енергозбереження» (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) 722-29-05). Науковий
керівник – Губанова О. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки природокористування (Одеський державний екологічний університет МОН
України). Опоненти: Хлобистов Є. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри екології (Національний
університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Гетьман О. Л., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів (Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України). (590/10)
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Садовяк Михайло Степанович, директор ПП
«Кантрансбуд»: «Фінансування житлового будівництва в
Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН
України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 46253-05). Науковий керівник – Вознюк М. А., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської
справи і страхування (Львівський навчально-науковий
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Возняк Г. В., доктор екон. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
Стащук О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (596/10)
Нишенко Олена Василівна, асистент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну: «Управління бізнес-процесами
підприємства: аутсорсинговий аспект» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ної діяльності). Спецрада Д 26.102.05 у Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України
(01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044)
256-24-82). Науковий керівник – Моргулець О. Б., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри підприємництва та
бізнесу, директор Навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Драган О. І.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту (Національний університет
харчових технологій); Вітковський Ю. П., кандидат екон.
наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності (Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка). (597/10)
Приймак Наталія Володимирівна, тимчасово не працює: «Облік фінансових інструментів кредитування підприємств торгівлі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельноекономічному університеті МОН України (02156, м. Київ,
вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник –
Бенько М. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування (Київський національний
торговельно-економічний університет). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний
університет харчування та торгівлі МОН України); Безверхий К. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку та
оподаткування (Національна академія статистики, обліку
та аудиту Держстату України). (598/10)
Писаренко Надія Василівна, викладач фінансів та
маркетингу ТОВ «Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів
«CapitalUnionSchool», м. Київ: «Страхування сільськогосподарських культур: становлення та шляхи розвитку в
Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 4/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий керівник – Громоздова Л. В., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Київський інститут банківської справи МОН
України). Опоненти: Вовчак О. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (ДВНЗ «Університет банківської справи»
МОН України); Шолойко А. С., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри страхування,
банківської справи та ризик-менеджменту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (599/10)
Конащук Надія Едуардівна, провідний консультант по
роботі з міжнародними організаціями ДП «Прозорро»,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

м. Київ: «Фінансовий контроль у сфері публічних закупівель» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Наукові керівники: Буряченко А. Є., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України); Андре Хайнеманн, професор з
федеральних і регіональних фінансових відносин, факультет бізнес-досліджень і економіки (Бременський університет, Німеччина). Опоненти: Азаренкова Г. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Харківський навчальнонауковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
МОН України); Суркова Ю. О., кандидат екон. наук, заступник директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами (Державна аудиторська служба України).
(600/10)
Солоненко Юлія Валеріївна, старший викладач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової
економіки Донецького національного університету імені
Василя Стуса МОН України: «Організаційно-економічний
механізм управління підприємствами сімейного бізнесу»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 11.051.03
у Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Савченко М. В., доктор екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин (Донецький
національний університет імені Василя Стуса МОН України). Опоненти: Богомолова Н. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Державний
університет інфраструктури та технологій МОН України);
Чобіток В. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педагогічна академія МОН
України). (624/10)
Туль Світлана Іванівна, старший викладач кафедри
міжнародної економіки та міжнародних економічних
відносин ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»: «Трансформація світового ринку
праці в умовах діджиталізації» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада
Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті
імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул.
600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник –
Шкурупій О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). Опоненти: Столярчук Я. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри між75
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народної економіки (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Кримова М. О., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник відділу дослідження ризиків у
сфері зайнятості населення (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України).
(625/10)
Гонтюк Вікторія Анатоліївна, ФОП «Гонтюк Вікторія
Анатоліївна»: «Компетентнісний підхід в системі управління кадровим потенціалом підприємства» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел.
(0432) 50-89-30). Науковий керівник – Сидорова А. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бізнесстатистики та економічної кібернетики (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України).
Опоненти: Ястремська О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки (Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця МОН України); Герасименко О. О.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). (627/10)
Несторяк Юрій Юрійович, заступник директора з інноваційного лісівництва та сталого розвитку Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Боярська лісова дослідна
станція»: «Еколого-економічна оцінка відтворення біорізноманіття лісів» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному університеті біоресурсів
і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Карпук А. І., доктор екон. наук, доцент, директор (Відокремлений підрозділ Національного
університету біоресурсів і природокористування України
«Боярська лісова дослідна станція»). Опоненти: Антоненко І. Я., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
туристичного та готельного бізнесу (Національний університет харчових технологій); Сундук А. М., доктор екон.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
проблем економіки земельних і лісових ресурсів (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»). (679/10)
Мірошниченко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Розвиток економічного співро76

бітництва країн ШОС у контексті світових інтеграційних
процесів» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 705-12-47). Науковий керівник – Довгаль О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Журба І. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму (Хмельницький
національний університет МОН України); Гальперіна Л. П.,
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). (683/10)
Голованова Ганна Євгеніївна, старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка: «Організаційно-економічні засади управління товарною спеціалізацією аграрних 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 – Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Пономарьов О. С., доктор екон. наук,
доцент, народний депутат України; Писаренко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
(Полтавська державна аграрна академія). (686/10)
Кожаліна Наталія Петрівна, викладач економічних
дисциплін Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету:
«Формування і розвиток місцевих фінансів у контексті
зміцнення фінансової безпеки України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті митної справи та фінансів МОН України (49000,
м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-5596). Науковий керівник – Чириченко Ю. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму (Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Балацький Є. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Сумський
державний університет МОН України); Глущенко Ю. А.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту (Полтавська державна аграрна академія).
(687/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Шевченко Валерій Анатолійович, викладач кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного
університету: «Управління вартісним потенціалом підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 08.893.01 в Університеті митної справи та фінансів МОН
України (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел.
(056) 745-55-96). Науковий керівник – Сердюков К. Г.,
доктор екон. наук, доцент, директор Харківського інституту фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет). Опоненти: Рєпіна І. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Небаба Н. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму
(Університет митної справи та фінансів). (688/10)
Шнаревич Олена Іванівна, завідувач планово-економічного відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України: «Формування ресурсного забезпечення стратегії розвитку підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.893.01
в Університеті митної справи та фінансів МОН України
(49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056)
745-55-96). Науковий керівник – Корнєєв М. В., доктор
екон. наук, професор, декан факультету інноваційних
технологій (Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Пилипенко А. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу (Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); Штулер І. Ю., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (ВНЗ «Національна
академія управління»). (689/10)
Даляк Надія Анатоліївна, асистент кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України:
«Оцінювання системи управління взаємовідносинами з
контрагентами нафтогазових підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 20.052.06 в ІваноФранківському національному технічному університеті
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий керівник – Перевозова І. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). Опоненти: Прохорова В. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України); Федорченко А. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
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маркетингу імені А. Ф. Павленка (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). (691/10)
Копійка Дар’я Валеріївна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту економічного факультету ПВНЗ
«Фінансово-правовий коледж»: «Креативний імператив
реконфігурації глобальної економіки» (08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Мазуренко В. П., кандидат екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мокій А. І., кандидат екон. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього» НАН України); Гальперіна Л. П.,
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). (693/10)
Зінченко Федір Анатолійович, старший викладач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Глобальна фінансово-інституційна трансформація
фондових бірж» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Бурмака М. О., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Луцишин З. О., доктор екон. наук, професор, заступник
директора Науково-методичного центру організації навчального процесу (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Терещенко Г. М.,
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, учений секретар (ДНУ «Інститут освітньої аналітики» МОН
України). (694/10)
Солодка Наталія Вікторівна, викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного
медичного університету імені М. І. Пирогова: «Облік та
аудит внутрішньогрупових операцій на підприємствах»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.001.12 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дорош Н. І., доктор екон. наук, професор, професор кафе77

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
дри обліку та аудиту (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Петрик О. А., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»); Онищенко В. П., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет). (695/10)
Пунін Юрій Олегович, директор ТОВ «Манулі Україна
ЛТД», м. Київ: «Маркетингова діяльність підприємства
на ринку товарів промислового призначення» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Федорченко А. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Райко Д. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 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). (698/10)
Янголь Ганна Вікторівна, провідний фахівець НДІ економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Управління
стратегічною результативністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств України)» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Лаврененко В. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
бізнес-економіки та підприємництва (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Марченко В. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва (Національний технічній університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України); Пасічник Н. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (699/10)
Продан Мирослава Василівна, заступник директора
ТОВ «Компанія з управління активами «Інтер Фінанс
Груп», м. Київ: «Депозитні ресурси банків в умовах
78

творення простору суспільної довіри» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий керівник – Білошапка В. С., кандидат екон. наук,
доцент, професор кафедри банківської справи (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Довгань Ж. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри банківського бізнесу (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Черкашина К. Ф., кандидат екон. наук, доцент, докторант
кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України
ДФС України). (700/10)
Шульга Катерина Дмитрівна, фахівець з ціноутворення відділу постачання служби логістики ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», м. Ужгород: «Консолідація банків: міжнародний досвід та вітчизняна практика»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий
керівник – Примостка Л. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри банківської справи (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Береславська О. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Національний
університет державної фіскальної служби України ДФС
України); Тригуб О. В., кандидат екон. наук, головний
фахівець управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності департаменту комунікацій (Національний
банк України). (701/10)
Столєтова Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Статистичне
забезпечення розроблення Державної стратегії розвитку
регіонів України» (08.00.10 – статистика). Спецрада Д
26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 537-07-29).
Науковий керівник – Дрига С. Г., доктор екон. наук, професор, професор кафедри статистики (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Єлісєєва О. К., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економічної
інформатики та статистики (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара МОН України); Вітковська К. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
статистики (Одеський національний економічний університет МОН України). (702/10)
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Тімошенко Наталія Миколаївна, викладач фінансово-економічних дисциплін циклової комісії фінансовоекономічних та облікових дисциплін Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного
торговельно-економічного університету: «Ринок державних цінних паперів в системі управління дефіцитом бюджету» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д
26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул.
Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Тарасюк М. В., доктор екон. наук, професор, учений секретар (Київський національний торговельно-економічний
університет). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор екон. наук,
професор, директор ННІ фінансів, банківської справи
(Університет державної фіскальної служби України); Дибко Н. М., кандидат екон. наук, головний спеціаліст відділу співробітництва з Міжнародним валютним фондом
Управління міжнародного співробітництва (Міністерство
фінансів України). (704/10)
Шевченко Володимир Володимирович, головний
спеціаліст відділу з питань судової влади департаменту
контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності Рахункової палати: «Становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні»
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03
у Київському національному торговельно-економічному
університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19;
тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Косова Т. Д.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів МОН України (ПЗВО
«Міжнародний науково-технічний університет імені Академіка Юрія Бугая»). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, банківської
справи (Університет державної фіскальної служби України); Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри фінансів МОН України (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (705/10)
Хазан Павло Вікторович, командир групи АСУ
Об’єднаних сил, офіцер Збройних сил України: «Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії
в Україні» (08.00.10 – статистика). Спецрада Д 26.870.01 у
Національній академії статистики, обліку та аудиту Держстату України (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-4941). Науковий керівник – Єлісєєва О. К., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Кулинич Р. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри математики,
статистики та інформаційних технологій (Хмельницький
університет управління та права імені Леоніда ІОзькова);
Кобилинська Т. В., доктор екон. наук, заступник начальника управління, начальник відділу (Головне управління статистики у Житомирській області). (706/10)
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Ільченко Віктор Анатолійович, працівник Національного антикорупційного бюро України: «Державні засади
запобігання та протидії мережевому тероризму в економіці України» (08.00.03 – економіка та управління націо
нальним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ
«Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул.
Ушинського, 15; тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник – Штулер І. Ю., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (ВНЗ «Національна академія
управління»). Опоненти: Лук’янов В. С., доктор екон. наук,
доцент, директор адміністративного департаменту МЗС
України; Подік І. І., кандидат екон. наук, завідувач відділу
розвитку податкового та митного аудиту (НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби
України). (707/10)
Кисельов Андрій Васильович, голова правління АТ
«БАНК ФОРВАРД»: «Державне регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг в Україні»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна
академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського,
15; тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник – Єрмошенко М. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування (ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти:
Ковальчук Т. Т., доктор екон. наук, професор, заступник
голови Наглядової ради (АТ АКБ «АРКАДА»); Чубукова О. Ю., доктор екон. наук, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу (Київський національний
університет технологій та дизайну). (708/10)
Ковбас Галина Іванівна, викладач Центру дистанційного навчання «Чернівецький інститут» ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Механізм
мотивації персоналу у рамках антикризового управління
підприємствами» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу
та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.
(0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий керівник – Банера Н. П., кандидат екон. наук, доцент, декан бухгалтерсько-економічного факультету (Львівський інститут економіки і туризму). Опоненти: Семчук Ж. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права»); Волинець І. Г., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України).
(711/10)
Філяк Юлія Юзефівна, директор підприємства «ФОП
Філяк Юлія Юзефівна», м. Львів: «Міграційні потоки
населення в період кризи та їх вплив на соціально-еко79

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
номічний розвиток» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д
35.140.01 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та
права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.
(0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий керівник – Музика П. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва
в АПК імені І. В. Поповича (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Янковська Л. А., доктор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти
України, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»); Бідак В. Я., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку
регіонів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України»). (712/10)

Вашечко Юлія Валеріївна, асистент кафедри фінансів
Харківського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва: «Інвестиційна привабливість аграрних
підприємств» (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 – Олійник О. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів МОН України (Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Красноруцький О. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка); Охріменко І. В., доктор екон. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (Київський кооперативний інститут бізнесу і права). (717/10)

Старенька Ольга Миколаївна, викладач кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету: «Оперативний конт
роль в системі управління промисловим підприємством»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03
в Одеському національному економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преображенська,
8; тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – Слободяник Ю. Б., доктор екон. наук, професор, професор кафедри аудиту (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Любенко А. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
обліку і оподаткування (Львівський навчально-науковий
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»); Мельник К. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку і аудиту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (713/10)

Конопліна Олена Олександрівна, асистент кафедри
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова: «Стратегічний моніторинг ділової
репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул.
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий
керівник – Мізік Ю. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і
аудиту (Харківський національний університет міського
господарства імені О, М. Бекетова). Опоненти: Селезньова О. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
маркетингу та бізнес-адміністрування (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Савенко К. С.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця).
(718/10)

Полях Сергій Сергійович, викладач кафедри фінансів та
банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України:
«Методичні засади захисту інтересів споживачів на ринку
фінансових послуг» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному університеті
МОН України (40007. м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Васильєва Т. А.,
доктор екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський
державний університет МОН України). Опоненти: Нечипорук Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
економічної теорії (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого МОН України); Дубина М. В., доктор
екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). (716/10)
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Гараєв Мікаіл Вагіф огли, асистент кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту: «Організаційно-економічне забезпечення управління інвестиційною діяльністю
підприємств залізничного транспорту» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту
МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7;
тел. (057) 730-10-96). Науковий керівник – Дикань О. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). Опоненти:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Яновська В. П., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування (Державний університет інфраструктури та технологій
МОН України); Чупир О. М., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування (Харківський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (719/10)
Омельченко Галина Юріївна, старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: «Управління економічним
розвитком підприємств туризму та сільського зеленого
туризму» (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 – Мандич О. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
маркетингу та медіакомунікацій (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка). Опоненти: Яровий В. Ф., доктор екон.
наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. (Херсонський державний університет);
Мармуль Л. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).
(720/10)
Півень Альона Василівна, старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка: «Управління розвитком інтеграційних процесів в діяльності підприємств агропромислового виробництва» (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) 70038-88). Науковий керівник – Заїка С. О., кандидат екон.
наук, доцент, директор ННІ бізнесу і менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник (Центральне управління Головного управління Державної
податкової служби у Харківській області); Аранчій В. І.,
кандидат екон. наук, професор, ректор (Полтавська державна аграрна академія). (721/10)
Халін Станіслав Васильович, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Головного управління Держпраці у Харківській
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

області: «Механізми та системи управління кадровою
безпекою підприємств агропромислового виробництва»
(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 податкової служби у Харківській області). Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор екон.
наук, професор, заслужений економіст України, завідувач
кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Прокопенко В. Ю., доктор екон. наук, професор,
директор (Міжнародний інститут інноваційних освітніх
технологій). (722/10)
Якушев Олександр Володимирович, старший викладач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування
Черкаського державного технологічного університету:
«Інноваційно-освітні кластерні форми регіонального
розвитку» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському
державному технологічному університеті МОН України
(18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 7100-92). Науковий керівник – Журба І. О., кандидат екон.
наук, доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення (Черкаський державний технологічний університет
МОН України). Опоненти: Кудріна О. Ю., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); Чернишов О. Ю.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери (Донецький державний університет управління МОН України, м. Маріуполь).
(723/10)
Стабіас Сергій Миколайович, науковий співробітник
Чернігівського національного технологічного університету: «Ринок корпоративних цінних паперів: регулювання та
пріоритети розвитку» (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) 66-51-03). Науковий
керівник – Кужелєв М. О., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ фінансів, банківської справи (Університет
державної фіскальної служби України ДФС України). Опоненти: Поліщук Є. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України); Селіверстова Л. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів
МОН України (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (724/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Терещенко Олена Леонідівна, науковий співробітник
Чернігівського національного технологічного університету: «Партнерські відносини в малому бізнесі як фактор
розвитку національної 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 керівник –
Бутенко Н. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри підприємництва (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Курмаєв П. Ю., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН України); Більовська О. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (725/10)
Ходжаян Алла Рубенівна, молодший науковий співробітник відділу аналізу і прогнозування міжнародної
торгівлі Державного НДІ інформатизації та моделювання
економіки: «Державне регулювання структурно-галузевих трансформацій національної 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
керівник – Лопушняк Г. С., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри управління персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Кіндзерський Ю. В., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу економічного зростання та структурних змін в
економіці (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»); Прушківська Е. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Запорізький національний технічний університет
МОН України). (726/10)
Моголівець Антон Анатолійович, головний інженер
ТОВ «Лідер-Груп»: «Механізм державного регулювання
фінансової стійкості будівництва в умовах економічної
циклічності» (08.00.03 – економіка та управління націо
нальним господарством). Спецрада К 26.056.10 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський
просп. 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник –
Бєлєнкова О. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Федун І. Л., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри світового господарства (Київський
національний торговельно-економічний університет);
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Іванченко А. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки підприємства (Національний університет водного господарства та природокористування).
(727/10)
Куйбіда Степан Васильович, начальник відділу промислової політики Львівської облдержадміністрації:
«Формування інструментів структурної перебудови національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада К 35.860.02 у
Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (79491, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий керівник – Поплавська Ж. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Штулер І. Ю., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Національна академія
управління); Сержанов В. В., доктор екон. наук, доцент,
декан економічного факультету (Ужгородський національний університет). (729/10)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Рубан Ольга В’ячеславівна, викладач суспільних дисциплін Сумського національного аграрного університету:
«Трансформація ґендерних ролей в бутті сучасної людини» (09.00.04 – філософська антропологія, філософія
культури). Спецрада К 26.053.13 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Хамітов Н. В., доктор філософ. наук,
провідний науковий співробітник (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). Опоненти: Загрійчук І. Д.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри філософії та соціології (Український державний університет
залізничного транспорту); Стребкова Ю. В., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (291/10)
Сапега Валерія Валеріївна, тимчасово не працює:
«Стратегії інтерпретації сучасного мистецтва» (09.00.02 –
діалектика і методологія пізнання). Спецрада Д 41.051.09 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел.
(048) 723-52-54). Науковий керівник – Петриківська О. С.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Повторєва С. М., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри філософії (Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету
«Львівська політехніка»); Іванова Є. М., кандидат філософ.
наук, доцент, доцент кафедри філософії (Національний
університет «Одеська морська академія»). (432/10)
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Лукашук Марина Анатоліївна, викладачка кафедри
психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних
знань: українські реалії» (09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
234-11-08). Науковий керівник – Герасимова Е. М., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри соціальної
філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Сакун А. В., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри філософії, політології та українознавства (Київський національний університет технологій та
дизайну); Харченко Ю. В., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри філософії та політології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). (433/10)

Колесніченко Сергій Сергійович, тимчасово не працює: «Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії). Спецрада К 27.053.05 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30;
тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Бондар Т. І.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН
України). Опоненти: Сайтарли І. А., доктор філософ. наук,
доцент, професор кафедри філософії гуманітарних наук
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Харченко Л. М., кандидат філософ.
наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
МОН України). (499/10)

Лук’яненко Ольга Миколаївна, асистент кафедри
філософії ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»: «Соціально-інформаційна політика транзитивного суспільства» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
26.053.16 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Абрамов В. І., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Мандрагеля В. А., доктор філософ. наук, професор, директор ННІ гуманітарних наук (Національний
університет державної фіскальної служби України);
Приятельчук А. О., кандидат філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(434/10)

Сулєйманова Лія Фаритівна, провідний науковий співробітник відділу наукових досліджень Інституту Служби
зовнішньої розвідки України: «Соціальне буття людини
у християнській та ісламській культурах» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада К
27.053.05 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН
України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник –
Хамітов Н. В., доктор філософ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН
України). Опоненти: Калуга В. Ф., доктор філософ. наук,
доцент, професор кафедри міжнародних відносин та
суспільних наук (Національний університет біоресурсів і
природокористування України МОН України); Аулін О. А.,
кандидат філософ. наук, старший науковий співробітник
відділу обслуговування інформаційними ресурсами (Національна юридична бібліотека Національної бібліотеки
України імені Володимира Вернадського НАН України).
(500/10)

Кравченко Оксана Іванівна, голова правління ОСББ
«Урлівська 23-А»: «Культурні трансформації міста у
постіндустріальну добу» (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури). Спецрада К 26.053.13
у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Дротянко Л. Г., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії (Національний авіаційний університет). Опоненти: Харченко Ю. В., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри філософії та політології
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Мерщій Т. В.,
кандидат філософ. наук, головний спеціаліст (Департамент інституційного аудиту Держслужби якості освіти
України). (449/10)
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Канцурак Віктор Васильович, заступник голови Державної екологічної інспекції України: «Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін» (09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії). Спецрада К 27.053.05 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30;
тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Акопян В. Г.,
доктор філософ. наук, професор кафедри управління та євроінтеграції Інституту соціології, психології та
управління (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: Хилько М. І.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
83
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політології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Деркач В. Л., кандидат
філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України). (525/10)

ва). Опоненти: Завійський Р. П., доктор наук з богослов’я,
декан філософсько-богословського факультету (Український католицький університет); Хромець В. Л., кандидат
філософ. наук, доцент, ректор (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (635/10)

Капустін Сергій Валентинович, генеральний директор ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек»: «Суспільний та освітній дискурс світогляду молоді в суспільстві
стрімких змін» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада К 27.053.05 у ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. ПереяславХмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567)
5-63-89). Науковий керівник – Жижко Т. А., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри управління
та євроінтеграції (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: Білогур В. Є., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького МОН України);
Заліський А. А., кандидат філософ. наук, ректор (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського МОН України). (526/10)

Готич Михайло Іванович, старший лаборант комп’ютерного класу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Рецепція християнського персоналізму Августина в сучасній православній теології»
(09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Чорноморець Ю. П.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Попов В. Ю., доктор філософ. наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Христокін Г. В.,
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології (Університет державної фіскальної
служби України). (636/10)

Куценко Вікторія Юріївна, здобувач кафедри філософії ДВНЗ «Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова»: «Аскетика як предмет філософського
осмислення (методологічний аналіз)» (09.00.02 – діалектика і методологія пізнання). Спецрада Д 41.051.09 у
ДВНЗ «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова» МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська,
2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Петриківська О. С., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (ДВНЗ «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова» МОН України). Опоненти:
Ханжи В. Б., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії та біоетики (ДВНЗ «Одеський національний медичний університет» МОЗ України); Чорноморденко Д. І., кандидат філософ. наук, старший викладач кафедри філософії (ДВНЗ «Національний університет
біоресурсів і природокористування України» МОН України). (633/10)
Дудченко Андрій Володимирович, викладач кафедри
церковно-історичних і практичних дисциплін Київської
православної богословської академії: «Літургійний реалізм в богослов’ї О. Шмемана» (09.00.14 – богослов’я).
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Котлярова Т. О., кандидат філософ. наук, доцент,
доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгомано84
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Рула Наталія Володимирівна, старший лаборант кафедри української мови та славістики Бердянського
державного педагогічного університету: «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній
українській мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 32.051.02 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43000,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-23). Науковий керівник – Христіанінова Р. О., доктор філол. наук,
професор кафедри української мови (Запорізький національний університет). Опоненти: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач відділу граматики
та наукової термінології (Інститут української мови НАН
України); Спільник Т. М., кандидат філол. наук, доцент,
професор кафедри філології, перекладу та стратегічних
комунікацій (Національна академія Національної гвардії
України). (49/10)
Бандурко Зінаїда Валеріївна, викладач кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету: «Лінгвопрагматичні властивості німецькомовного лірико-поетичного дискурсу “Нової діловитості”» (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 – Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології і перекладу (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Приходько А. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та пракСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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тики перекладу (Запорізький національний технічний
університет); Овсієнко Л. О., кандидат філол. наук, старший викладач кафедри німецької філології (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького).
(95/10)
Боднар Ірина Миронівна, асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка: «Концептосфера ОСВІТА в англійській
мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
К 35.051.15 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник – Оршинська Т. З., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Єсипенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри англійської мови (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича); Макарук Л. Л., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної
лінгвістики (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (121/10)
Якимович Вікторія Андріївна, викладач педагогічного
коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії імені Тараса Шевченка: «Імагологічний дискурс
прози М. Матіос та Д. Рубіної» (10.01.05 – порівняльне
літературознавство). Спецрада К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті МОН України
(71112, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-7468). Науковий керівник – Пасічник О. В., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Харлан О. Д., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і
порівняльного літературознавства (Бердянський державний педагогічний університет МОН України); Девдюк І. В.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри світової
літератури і порівняльного літературознавства (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України). (152/10)
Скоплєв Андрій Олександрович, старший викладач
кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет», м. Бахмут: «Проблема збереження категорії виду в чеських акціональних субстантивах на -n /-t » (10.02.03 – слов’янські мови). Спецрада
Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-02-92). Науковий керівник – Дьячок Н. В.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри загальСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ного та слов’янського мовознавства (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Пчелінцева О. Е., доктор філол. наук, доцент, завідувач
кафедри української мови та загального мовознавства
(Черкаський державний технологічний університет); Калениченко М. М., кандидат філол. наук, асистент кафедри слов’янської філології (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
(154/10)
Доній Вікторія Сергіївна, викладач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія
Київського національного університету культури і мистецтв»: «Творчість О. Довженка у вимірі постколоніального дискурсу» (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. 272-19-02). Науковий керівник – Філатова О. С.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Кузьменко В. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри східноєвропейських мов
(Національна академія Служби безпеки України); Троша Н. В., кандидат філол. наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання
(Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка). (166/10)
Ковальчук Наталія Павлівна, викладач української
мови і літератури Миколаївського коледжу культури і
мистецтв: «Проза Варвари Чередниченко: ідейно-тематична парадигматика та жанрово-стильові модифікації»
(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. 272-19-02).
Науковий керівник – Філатова О. С., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри української і зарубіжної
літератури (Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Романенко О. В., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Поляруш Н. С., кандидат філол.
наук, доцент, завідувач кафедри української літератури
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (167/10)
Бабюк Наталія Сергіївна, бібліограф І категорії наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Топос міста у прозі Ірини
Вільде» (10.01.01 – українська література). Спецрада К
76.051.11 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці,
вул. М. Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий керів85
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ник – Кирилюк С. Д., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української літератури (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти:
Мафтин Н. В., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри української літератури (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»); Насмінчук І. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри журналістики (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка). (168/10)
Дяченко Наталія Леонідівна, викладач кафедри
романських і германських мов Київського національного лінгвістичного університету: «Французькі дитячі
лічилки: лінгвокогнітивний і структурно-композиційний аспекти» (10.02.05 – романські мови). Спецрада Д
26.054.02 у Київському національному лінгвістичному
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Лемешко Л. С., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри іспанської та французької філології
(Київський національний лінгвістичний університет).
Опоненти: Косович О. В., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри романо-германської філології (Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Космацька Н. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та
перекладу французької мови (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (205/10)
Гурмак Юлія Михайлівна, аспірант кафедри французької філології Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Структурно-семантичні типи вторинної номінації у французькій мові періоду Преціозності
(ХVІ – ХVІІ століття)» (10.02.05 – романські мови). Спецрада Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий
керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри французької філології (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Косович О. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач
кафедри романо-германської філології (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Круковський В. І., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної
комунікації (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»). (206/10)
Радько Антоніна Володимирівна, старший лаборант
лабораторії Лесезнавства Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Борис Якубський – дослідник,
текстолог і видавець Лесі Українки» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літе86

ратури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Науковий
керівник – Скупейко Л. І., доктор філол. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу історії української літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). Опоненти: Ковалів Ю. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
(Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Карпінчук Г. В., кандидат
філол. наук, молодший науковий співробітник відділу
шевченкознавства (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). (223/10)
Рахнянський Віктор Васильович, старший викладач
кафедри англійської і німецької філології та перекладу
імені професора І. В. Корунця Київського національного
лінгвістичного університету: «Модель формування етнічної ідентичності в літературі чикано: варіант Ричарда
Родрігеса» (10.01.04 – література зарубіжних країн).
Спецрада К 26.054.06 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Висоцька Н. О., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри теорії та історії світової
літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Михед Т. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури (Інститут філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України); Шостак О. Г., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики, завідувач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики
(Національний авіаційний університет). (279/10)
Насікан Зоряна Сергіївна, викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Київського національного
лінгвістичного університету: «Просодична організація
фоносемантичних комплексів в емоційному мовленні
(експериментально-фонетичне дослідження сучасного англомовного кінодискурсу)» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному
лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський
національний лінгвістичний університет МОН України).
Опоненти: Кравченко Н. О., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики
англійської мови (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України); Паращук В. Ю., кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри англійської
мови та методики ї ї викладання (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка МОН України). (282/10)
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Стеценко Анастасія Сергіївна, викладач кафедри
іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету: «Сповідальна модальність французького роману доби модернізму: діалог
літератури та музики» (10.01.04 – література зарубіжних
країн). Спецрада К 26.054.06 у Київському національному
лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72).
Науковий керівник – Павленко Ю. Ю., доктор філол. наук,
доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені
професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Пронкевич О. В., доктор філол. наук, професор, директор Інституту філології,
професор кафедри романо-германської філології (Чорноморський державний університет імені Петра Могили
МОН України); Кобчінська О. І., кандидат філол. наук, доцент кафедри зарубіжної літератури (Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України). (283/10)
Андріїшина Катерина Іванівна, асистент кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка: «Лінгвальні засоби авторизації в сучасному
англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Потапенко С. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри англійської філології, перекладу і
філософії мови імені професора О. М. Мороховського
(Київський національний лінгвістичний університет МОН
України). Опоненти: Морозова О. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри англійської філології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України); Мосієнко О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу
(Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України). (285/10)
Гула Леся Ігорівна, педагог-організатор, вчитель
англійської мови Стуфчинецької ЗОШ І – ІІІ ступенів Лісогринівецької ОТГ: «Торговельно-економічна лексика
української мови XIV – XVIII ст.» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України
(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 5089-30). Науковий керівник – Царалунга І. Б., доктор
філол. наук, доцент, професор кафедри української
філології (Хмельницький національний університет).
Опоненти: Скаб М. В., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри історії та культури української мови
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича); Пуряєва Н. В., кандидат філол. наук,
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старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики (Інститут української мови
НАН України). (327/10)
Ющишина Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету: «Прізвищеві назви і прізвища Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст.» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України
(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 5089-30). Науковий керівник – Торчинський М. М., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
філології (Хмельницький національний університет).
Опоненти: Павликівська Н. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського); Фернос Ю. І., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української та іноземних мов
(Уманський національний університет садівництва).
(328/10)
Фенюк Людмила Дмитрівна, асистент кафедри романської мови та перекладу Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Інтернаціоналізми
у суспільно-політичній лексиці англійської, французької
та української мов» (10.02.17 – порівняльно-історичне та
типологічне мовознавство). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник – Помірко Р. С.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Терехова С. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри російської мови
і літератури, професор кафедри англійської мови і перекладу Інституту сходознавства (Київський національний
лінгвістичний університет); Галаса І. С., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних
відносин (Тернопільський національний економічний університет). (329/10)
Петрина Христина Володимирівна, тимчасово не
працює: «Функціонально-семантичний аналіз алюзій
в українських постмодерністських художніх текстах»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 20.051.02 у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий
керівник – Кононенко В. І., доктор філол. наук, професор,
академік НАПН України, завідувач кафедри загального і
германського мовознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Струганець Л. В., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри української мови та методики ї ї на87
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вчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Єщенко Т. А., кандидат філол. наук, завідувач кафедри українознавства
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького). (377/10)
Петрів Ольга Іванівна, викладач кафедри перекладу та
філології ПВНЗ «Університет Короля Данила»: «Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану
істоти в сучасній українській мові» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада К 20.051.02 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Ґрещук В. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української мови (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Городенська К. Г., доктор філол.
наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової
термінології (Інститут української мови НАН України); Кузьма І. Т., кандидат філол. наук, доцент кафедри української
мови імені професора Івана Ковалика (Львівський національний університет імені Івана Франка). (378/10)
Шень Біньбінь, аспірант кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства і перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Вокативи як елемент родинної комунікації XIX віку (на
матеріалі трилогії Л. М. Толстого «Дитинство. Отроцтво. Юність»)» (10.02.02 – російська мова). Спецрада Д
26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-02-92). Науковий керівник – Зернецька А. А., доктор
філол. наук, доцент, декан факультету іноземних мов
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бріцин В. М., доктор філол. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу російської мови (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН
України); Бураго О. Г., кандидат філол. наук, старший викладач кафедри англійської мови і перекладу факультету
східознавства (Київський національний лінгвістичний університет). (393/10)
Гоменюк Аліна Володимирівна, викладач кафедри
мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України: «Форми вираження комічного в
англійському ренесансному романі» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна. 72; тел.
374-98-00). Науковий керівник – Родний О. В., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара). Опоненти: Мегела І. П., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри зарубіжної
літератури (Інститут філології Київського національного
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університету імені Тараса Шевченка); Вєльчева К. А.,
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»). (396/10)
Басюк Леся Михайлівна, асистент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Дебати в парламентському дискурсі Великої Британії і США: лінгвопрагматичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка МОН України (04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2; тел./факс (044) 272-19-02). Науковий
керівник – Яшенкова О. В., кандидат філол. наук, доцент,
завідувач кафедри комунікації і лінгвокраїнознавства
(Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Приходько А. М.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та практики перекладу (Національний університет «Запорізька політехніка»); Чхетіані Т. Д., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри англійської філології,
перекладу і філософії мови імені О. М. Мороховського
(Київський національний лінгвістичний університет).
(436/10)
Горбачова Надія Ігорівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Вербальне втілення статусних ролей службовців в
американському кінодискурсі: лінгвопрагматичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 26.133.08
у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН
України (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;
тел./факс (044) 272-19-02). Науковий керівник – Борисенко Н. Д., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри
англійської філології та перекладу (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Приходько А. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри теорії та практики перекладу (Національний
університет «Запорізька політехніка»); Велівченко В. Ф.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (437/10)
Вовк Олена Валеріївна, менеджер по роботі з клієнтами «СВІФТ ТЕКНОЛОДЖІС ЮКРЕЙН»: «Вербаліка емоції жаху в англомовному мультимодальному дискурсі»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел./
факс (044) 272-19-02). Науковий керівник – Шурма С. Г.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської
філології та перекладу (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Маріна О. С., доктор філол. наук,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доцент, доцент кафедри англійської філології і філософії
мови імені О. М. Мороховського (Київський національний
лінгвістичний університет); Головня А. В., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри англійської філології і перекладу (Національний авіаційний університет). (438/10)
Леонідов Олександр Сергійович, викладач кафедри
англійської мови та методики ї ї викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка: «Структура та функціонування конструкції «accusativus cum infinitivo» в середньоанглійській мові» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка МОН України (04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2; тел./факс (044) 272-19-02). Науковий
керівник – Снісаренко І. Є., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови та методики ї ї викладання (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Жаботинська С. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології та методики навчання
англійської мови (Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького); Полховська М. В., кандидат філол. наук, доцент, директор ННІ іноземної філології, доцент кафедри англійської філології та перекладу
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). (439/10)
Панькова Тетяна Вікторівна, асистент кафедри англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»: «Поліпредикативні
складнопідрядні речення: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі англомовної художньої прози)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04).
Науковий керівник – Бистров Я. В., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри англійської філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Опоненти: Морозова І. Б., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри граматики англійської
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Карамишева І. Д., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики (Інститут
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»). (495/10)
Сахно Богдана Юріївна, фахівець ІІ категорії відділу
зв’язків з громадськістю Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Синтаксичні одиниці експресивного вираження в українському прозовому тексті (ідіостилістичний аспект)»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у
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ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мойсієнко А. К., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики (Інститут
філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Єрмоленко С. Я., доктор
філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу стилістики та культури мови (Інститут
української мови НАН України); Філінюк В. А., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови та
літератури (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України). (496/10)
Гонтаренко Наталія Миколаївна, викладач кафедри
англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Лінгвокогнітивне моделювання семантики дієслів просторового переміщення людини в сучасній англійській мові»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 35.051.15 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1;
тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник – Бистров Я. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Ніконова В. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені
професора І. В. Корунця (Київський національний лінгвістичний університет); Білинський М. Е., кандидат філол.
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (534/10)
Салевич Павло Ярославович, старший лаборант Інституту франкознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Темні місця» в міфологічній системі «Слова о полку
Ігоревім» (10.01.01 – українська література). Спецрада К
58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України
(46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; тел. (097) 16822-90). Науковий керівник – Білоус П. В., доктор філол.
наук, професор. Опоненти: Корпанюк М. П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Мишанич Я. О., кандидат
філол. наук, науковий співробітник відділу історії української літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України). (622/10)
Гордун Світлана Миколаївна, вчитель іноземної
мови КЗ «Луцький ліцей Луцької міськради»: «Терміносистема екомаркетингу: структурно-семантичні та
функціональні параметри (на матеріалі англомовної
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публіцистики)» (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 – Калиновська І. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Єнікєєва С. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри англійської філології (Запорізький національний університет); Лазебна Н. В., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу
(Національний університет «Запорізька політехніка»).
(680/10)
Чайковська Олена Юріївна, старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» (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 – Іваненко С. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Піхтовнікова Л. С., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри прикладної лінгвістики (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Макарук Л. Л., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). (681/10)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Неліпа Ксенія Григорівна, диспетчер факультету Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького: «Трансформація системи
розселення Запорізької області (суспільно-географічне
дослідження)» (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 – Мезенцев К. В., доктор
географ. наук, професор, завідувач кафедри економічної
та соціальної географії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Підгрушний Г. П., доктор географ. наук, професор, завідувач сектору територіальної організації суспільства
(Інститут географії НАН України); Гудзеляк І. І., кандидат
географ. наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). (5/10)
90

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бідна Оксана Іванівна, начальник юридичного відділу ТОВ «Юридична фірма «Потенціал»: «Конфіскація за
кримінальним правом України» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Тютюгін В. І., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінального права № 1
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Музика А. А., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності (Державний
науково-дослідний інститут МВС України); Лень В. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри публічного права (Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»). (3/10)
Плахотник Ганна Василівна, секретар Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Звільнення
від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Пономаренко Ю. А., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права №
1 (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Письменський Є. О., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк);
Павленко Т. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (16/10)
Коваленко Ігор Петрович, прокурор Новокаховської
місцевої прокуратури Херсонської області: «Заявник як
суб’єкт кримінально-процесуальних відносин» (12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д
41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті
МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33;
тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – Стратонов В. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри галузевого права (Херсонський державний університет). Опоненти: Аленін Ю. П., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу, заслужений юрист України (Національний університет «Одеська юридична академія»); Коваль А. А., кандидат
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юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного та
адміністративного права і процесу (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (17/10)

юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України). (26/10)

Гончарова Олена Вікторівна, прокурор Херсонської
місцевої прокуратури Херсонської області: «Теорія та
практика відмови від підтримання державного обвинувачення» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська
дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник –
Стратонов В. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права
(Херсонський державний університет). Опоненти: Слінько С. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Волошина В. К., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»). (18/10)

Саленко Ірина Володимирівна, начальник юридичного відділу Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Правове регулювання раціонального
використання робочого часу» (12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Іншин М. І.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
завідувач кафедри трудового права та права соціального
забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мельник К. Ю., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри трудового та
господарського права факультету № 2 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Дибань М. П.,
кандидат юрид. наук, директор юридичної консультації
«Юридична клініка» (Національний авіаційний університет). (32/10)

Стрельцова Наталя Михайлівна, інспектор сектору інформаційно-аналітичного забезпечення Солом’янського
управління поліції ГУНП у м. Києві: «Публічне адміністрування у сфері інформаційних послуг Міністерства внутрішніх справ України» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий керівник – Матвійчук В. В., кандидат юрид.
наук, професор, професор кафедри економічної безпеки ННІ № 1 (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Миськів Л. І., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства (Київський міжнародний університет);
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх
справ). (24/10)
Гуцул Вадим Володимирович, начальник Головного
територіального управління юстиції у Кіровоградській
області: «Адміністративно-правове забезпечення правової освіти населення» (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 – Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Виниченка). Опоненти: Шатрава С. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри поліцейської діяльності та
публічного адміністрування (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Тильчик В. В., кандидат
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Тельпіс Микита Вікторович, слідчий управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя Державного бюро
розслідування: «Кримінально-правова характеристика
знарядь та засобів вчинення злочину» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Орловський Р. С., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
№ 1 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Карчевський М. В., доктор юрид.
наук, професор; т. в. о. ректора (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка,
м. Сєвєродонецьк); Левченко Ю. О., кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національна академія внутрішніх
справ). (75/10)
Котяй Тетяна Вікторівна, інспектор навчального відділу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види, значення» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий керівник – Орловський Р. С., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
№ 1 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Денисова Т. А., доктор юрид.
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наук, професор, професор кафедри кримінального права
(Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету); Шульга А. М., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ). (76/10)
Бондаренко Марія Олександрівна, тимчасово не
працює: «Правове регулювання податкового планування в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти:
Рядінська В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач
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). (77/10)
Гуц Наталія Григорівна, викладач кафедри публічного
та приватного права Факультету права та міжнародних
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка: «Правовий режим майна профспілкових організацій в
Україні (цивільно-правовий аспект)» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01 у Науково-дослідному
інституті 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 керівник – Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений юрист України,
професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор, академік АН
ВШ України, професор кафедри права інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного
університету «Одеська юридична академія»); Федосєєва Т. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
приватного права (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (93/10)
Михайлов Михайло Борисович, помічник судді Полтавського апеляційного суду: «Нетипові (допоміжні) форми безпосередньої демократії: теорія та конституційноправове регулювання» (12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право). Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
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705-24-99). Науковий керівник – Радченко О. І., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного
і міжнародного права факультету № 4 (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України).
Опоненти: Магновський І. Й., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри кримінального права та кримінології
(Івано-Франківський юридичний інститут Національного
університету «Одеська юридична академія» МОН України); Бакумов О. С., кандидат юрид. наук, доцент, народний депутат України. (102/2)
Радзілевич Дмитро Анатолійович, прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону: «Регіональний правовий порядок в Україні: загальнотеоретичне дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 41.136.01 у
Міжнародному гуманітарному університеті МОН України
(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048)
715-38-28). Науковий керівник – Крижановський А. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, член кореспондент НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи (Міжнародний
гуманітарний університет). Опоненти: Подорожна Т. С.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри публічного
права (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича); Пісов М. П., кандидат юрид. наук, начальник
управління організаційно-господарського забезпечення
(Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській
області). (109/10)
Мудролюбова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Соціальна держава: шляхи ї ї формування та
механізми реалізації на прикладі Королівства Швеції»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 705-24-99). Науковий керівник – Марущак А. І.,
доктор юрид. наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, директор ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки
України (Національна академія Служби безпеки України).
Опоненти: Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор,
академік НАПрН України, почесний академік НАПН України, заслужений юрист України, заступник директора з
наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Корнієнко П. С., кандидат юрид.
наук, доцент, заступник першого проректора по роботі з
коледжами Національної академії статистики, обліку та
аудиту (Державна служба статистики України). (110/10)
Іванець Мар’яна Ярославівна, викладач кафедри
адміністративного права і процесу, фінансового права,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
інформаційного права ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права»: «Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформації
економіки України» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу
та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.
292-87-08). Науковий керівник – Скочиляс-Павлів О. В.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного
та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Литвин Н. А., доктор юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України); Аріфходжаєва Т. Б.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права (ННІ права імені князя
Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). (111/10)
Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна, юрист ТОВ «ДУНАЙСЬКА ІМПОРТНА КОМПАНІЯ»: «Правовий менталітет українського народу: особливості формування та розвитку»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України (65009,
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-3828). Науковий керівник – Дудченко В. В., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, професор кафедри
загальнотеоретичної юриспруденції (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Головко О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Балтаджи П. М., кандидат юрид. наук, доцент, декан
факультету 1 ННІ права та кібербезпеки (Одеський державний університет внутрішніх справ). (112/10)
Бахтіна Юлія Сергіївна, викладач кафедри правових
дисциплін Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Правовий моніторинг як функція державного управління» (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) 785-9817). Науковий керівник – Кузніченко С. О., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
проректор (Одеський державний університет внутрішніх
справ МВС України). Опоненти: Олефір В. І., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України; Ігнатченко І. Г., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (128/10)
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Павкович Сергій Миколайович, старший викладач
кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту права ПрАТ «Міжнародний університет
бізнесу і права»: «Правові підстави реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії
незаконному обігу наркотичних засобів» (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) 785-9817). Науковий керівник – Предместніков О. Г., доктор
юрид. наук, заслужений юрист України, перший заступник начальника (Головне територіальне управління
юстиції у Херсонської області). Опоненти: Ярмакі Х. П.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
(Одеський державний університет внутрішніх справ МВС
України); Байрактар В. Д., кандидат юрид. наук, адвокат,
член адвокатського об’єднання Одеської обласної колегії адвокатів. (129/10)
Топчій Юрій Михайлович, начальник відділу Управління захисту економіки в Одеській області департаменту захисту економіки Національної поліції України:
«Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти)»
(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 керівник – Кузніченко С. О.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор (Одеський державний
університет внутрішніх справ МВС України). Опоненти:
Кудінов С. С., доктор юрид. наук, доцент, ректор (Національна академія Служби безпеки України); Беньковський С. Ю., кандидат юрид. наук, начальник служби
військ штабу (Південне територіальне управління Національної гвардії України). (130/10)
Молчанова Юлія Юріївна, начальник юридичного відділу Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Муніципальне регулювання
здійснення членами територіальної громади права на
участь у місцевому самоврядуванні» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04
у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Соляннік К. Є., кандидат юрид. наук, доцент, декан факультету
адвокатури (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Прієшкіна О. В., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного права та правосуддя
(Одеський національний університет імені І. І. Мечнико93

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ва); Щебетун І. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри конституційного, міжнародного і кримінального
права (Донецький національний університет імені Василя
Стуса, м. Вінниця). (134/10)
Муртіщева Аліна Олександрівна, асистент кафедри
державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського
Союзу: порівняльно-правовий аналіз» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04
у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Бодрова І. І., кандидат юрид. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (НДІ державного будівництва та
місцевого самоврядування НАПрН України). Опоненти:
Серьогін В. О., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри конституційного і муніципального права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Волощук О. Т., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри міжнародного та митного права (Чернівецький
юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»). (135/10)
Гоптарєв Олександр Ігорович, заступник начальника
Криворізького відділу поліції – начальник слідчого відділу ГУНП у Дніпропетровській області: «Адміністративно-правові засади забезпечення принципу відкритості
адміністративного судочинства в період розбудови громадянського суспільства» (12.00.07 – адміністративне
право та процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги,
21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – Вітвіцький С. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
юридичних дисциплін факультету № 2 (Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: Рябченко О. П.,
доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України); Пайда Ю. Ю.,
кандидат юрид. наук, доцент, проректор з навчальної та
наукової роботи (ПВНЗ «Кам’янець-Подільський податковий інститут»). (136/10)
Сагайдак Валерій Вікторович, суддя Харківського
окружного адміністративного суду: «Податково-правовий
режим нерухомого майна в Україні» (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 – Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Університет
митної справи та фінансів). Опоненти: Кучерявенко М. П.,
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доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого); 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). (169/10)
Хамзін Тимур Рафаїлович, суддя Вищого антикорупційного суду, м. Київ: «Адміністративно-правові засади
діяльності органів державної влади в процесі переміщення через митний кордон України товарів, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності» (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 – Армаш Н. О., доктор юрид. наук, доцент, заступник директора (ДП «Інформаційні судові системи»). Опоненти: Прокопенко В. В., доктор юрид. наук,
доцент, доцент кафедри морського та митного права (Національний університет «Одеська юридична академія»);
Шевченко П. Ю., кандидат юрид. наук, старший державний інспектор митного поста «Ліски» (Дніпропетровська
митниця ДФС). (170/10)
Дубінко Дмитро Олегович, заступник директора ДП
«Інформаційні судові системи»: «Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К
64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник –
Купіна Л. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Кириченко В. Є., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ МВС України); Середа О. В., кандидат
юрид. наук, доцент, директор юридичного видавництва
«Право України». (171/10)
Мудрецький Роман Володимирович, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області: «Подолання
протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях» (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 – Одерій О. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін та судових експертиз
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Журавель В. А., доктор юрид. наук, професор, дійсний
член (академік) НАПрН України, заслужений працівник
освіти України, головний учений секретар НАПрН України;
Коваленко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, учений секретар секретаріату вченої ради (Луганський державний
університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк). (172/10)
Терешко Христина Ярославівна, асистент кафедри
медичного права Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Інформація як
об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування» (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Сенюта І. Я., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри медичного права (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти:
Кохановська О. В., доктор юрид. наук, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри цивільного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Юровська Г. В., кандидат юрид. наук, заслужений
юрист України, заступник начальника відділу підготовки
викладачів (Національна школа суддів України). (208/10)
Святненко Анна Петрівна, юрисконсульт Благодійної
організації «Благодійний Фонд Михайла Весельського
«Радовель»: «Право на свободу мирних зібрань в Україні
та державах Європейського Союзу» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 26.001.04 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мяловицька Н. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри конституційного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Крусян А. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного
та адміністративного права (Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету
«Одеська юридична академія»); Батанова Н. М., кандидат
юрид. наук, науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (209/10)
Костюк Володимир Володимирович, адвокат: «Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий керівник – Топчій В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
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України, директор ННІ права (Університет державної
фіскальної служби України). Опоненти: Корнякова Т. В.,
доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист України,
завідувач кафедри адміністративного і кримінального
права (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Давидович І. І., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права та кримінології
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (246/10)
Стефанишин Роман Ігорович, начальник Головного
управління Національної поліції у Закарпатській області:
«Адміністративно-правові засади взаємодії Національної
поліції України з Державною міграційною службою України щодо протидії неконтрольованій міграції» (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 – Сербин Р. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, професор кафедри публічного управління та адміністрування (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Юнін О. С., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ заочного навчання та підвищення
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Чудновський О. В., кандидат юрид.
наук, директор департаменту громадського порядку та
цивільного захисту Дніпровської міськради. (257/10)
Марчук Руслан Миколайович, директор Територіального управління Держбюро розслідувань у м. Києві:
«Адміністративно-правові засади організації та діяльності
Державного бюро розслідувань України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю.,
доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Безпалова О. І., доктор юрид. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного
адміністрування (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук,
викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів (Національна академія
прокуратури України). (258/10)
Бурлака Ірина Сергіївна, адвокат, заступник директора з юридичних питань ТОВ «АДД-Енергія»: «Адміністративно-правові засади взаємодії Державної міграційної служби України з правоохоронними органами
у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції»
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(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна
академія внутрішніх справ). Опоненти: Юнін О. С., доктор
юрид. наук, професор, директор ННІ заочного навчання
та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); Шумейко Т. А., кандидат юрид. наук, старший інспектор сектору контролю
за обігом зброї у сфері дозвільної системи відділу поліції (Шевченківське управління поліції ГУНП у м. Києві).
(259/10)
Вовчук Тетяна Миколаївна, помічник судді Київського апеляційного суду: «Адміністративно-правові засади
здійснення державної політики щодо реалізації прав і
свобод ветеранів війни та учасників бойових дій 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 – Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук,
доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури
(Національна академія внутрішніх справ); Тімашов В. О.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет). (260/10)
Дзюбак Софія Василівна, викладач кафедри теорії та
історії держави і права ПВНЗ «Університет Короля Данила»:
«Втілення функціональності в основних типах праворозуміння» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ
«Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Зварич Р. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). Опоненти: Дурнов Є. С., доктор
юрид. наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права (Національна академія внутрішніх справ); Андріюк В. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (278/10)
Трощенко Ірина Олександрівна, директор юридичного
департаменту ТОВ «Три О»: «Уніфікація колізійних норм
у сфері недоговірних зобов’язань в Європейському Союзі
та законодавство України» (12.00.03 – цивільне право і
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цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Довгерт А. С., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри міжнародного
приватного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Мережко О. О., доктор юрид. наук, професор,
депутат (Верховна Рада України); Цірат К. Г., кандидат
юрид. наук, юрист (Адвокатське об’єднання «Юрзовнішсервіс»). (284/10)
Савіовський Максим Юрійович, аспірант Інституту
права ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом»: «Субсидіарність як ідея і принцип політико-правової теорії» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада
К 26.130.03 в Університеті економіки та права «КРОК»
(03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-57).
Науковий керівник – Недюха М. П., доктор юрид. і філософ. наук, професор, професор кафедри конституційного та міжнародного права (Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського). Опоненти: Оніщенко Н. М., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач відділу теорії держави
і права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України); Кальян О. С., кандидат юрид. наук, доцент,
професор кафедри підприємництва і права (Полтавська
державна аграрна академія). (301/10)
Бернацький Богдан Віталійович, аспірант кафедри
міжнародного і європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Формування
української моделі заборони політичних партій у світлі
міжнародних стандартів і практик» (12.00.11 – міжнародне
право). Спецрада К 26.008.04 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України (04070,
м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59). Науковий керівник – Василенко В. А., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Городиський І. М.,
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри теорії
права та прав людини (Український католицький університет). (302/10)
Мельник Марія Олександрівна, старший викладач
кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-МоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
гилянська академія»: «Школа правового реалізму та
можливості використання ї ї надбань у вітчизняній
юриспруденції» (12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень). Спецрада
К 26.008.04 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України (04070, м. Київ, вул.
Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59). Науковий керівник –
Козюбра М. І., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Тихомиров О. Д., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності (Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»); Кривицький Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права (Національна академія внутрішніх справ).
(303/10)
Костюк Наталія Петрівна, старший викладач кафедри
права Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного технічного університету: «Застосування норм права органами виконавчої влади в
Україні: питання теорії і практики» (12.00.01 – теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада К 26.130.03 в Університеті економіки та
права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел.
(044) 455-57-57). Науковий керівник – Француз А. Й.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права
«КРОК»). Опоненти: Дідич Т. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Ладиченко В. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (307/10)
Дяковський Олександр Сергійович, адвокат, керуючий партнер TOB «ВЕКТОРС», м. Київ: «Правове забезпечення захисту персональних даних» (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 – Новицький А. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри цивільного права
та процесу (Університет державної фіскальної служби
України). Опоненти: Віхляєв М. Ю., доктор юрид. наук,
доцент, заступник директора (Видавничий дім «Гельветика»); Трубін І. О., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, заступник директора департаменту – начальник відділу нормативної роботи та правової
експертизи департаменту правового забезпечення МОН
України. (309/10)
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Миколаєнко Юрій Іванович, заступник керуючого
партнера Адвокатського об’єднання «Миколаєнко та
партнери»: «Теоретико-правові засади реалізації прав
людини на свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 26.130.03 в Університеті економіки та права «КРОК»
(03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-57).
Науковий керівник – Француз А. Й., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
(Університет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Дідич Т. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ярмиш О. Н., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник
(Інститут законодавства Верховної Ради України). (311/10)
Гдичинський Віталій Богданович, керівник апарату
голови правління АКБ «Індустріалбанк»: «Загальнотеоретичні засади правових парадигм» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада К 26.130.03 в Університеті економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32;
тел. (044) 455-57-57). Науковий керівник – Скоморовський В. Б., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Корчевна Л. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Ладиченко В. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (312/10)
Аронов Ян, асистент кафедри державно-правових
дисциплін Університету економіки та права «КРОК»:
«Професійна культура юриста та ї ї значення у юридичній
практиці» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 26.130.03
в Університеті економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ,
вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-57). Науковий керівник – Француз А. Й., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри державно-правових дисциплін (Університет
економіки та права «КРОК»). Опоненти: Корчевна Л. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова); Кельман М. С., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права (Інститут права та психології Національного
університету «Львівська політехніка»). (324/10)
Матвєєва Юлія Іванівна, старший викладач кафедри
загальнотеоретичного правознавства та публічного права
Національного університету «Києво-Могилянська акаде97

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
мія»: «Принцип правової визначеності як складова верховенства права» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада
К 26.008.04 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України (04070, м. Київ, вул.
Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59). Науковий керівник –
Цельєв О. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного
права (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). Опоненти: Кельман М. С., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та філософії права
(Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»); Мінченко О. В., кандидат
юрид. наук, доцент, докторант відділу докторантури та
ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ).
(326/10)
Боднар Наталія Анатоліївна, помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи судової
палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та
референдуму, а також захисту політичних прав громадян секретаріату Касаційного адміністративного суду:
«Правове регулювання співробітництва між Україною
та Європейським Союзом у сфері юстиції» (12.00.11 –
міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Смирнова К. В.,
доктор юрид. наук, професор кафедри порівняльного і
європейського права Інституту міжнародних відносин
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яковюк І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри права Європейського Союзу
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Макаруха З. М., доктор юрид. наук, керівник експертної групи з діалогу високого рівня Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (Секретаріат Кабінету Міністрів України).
(334/10)
Каспрук Оксана Сергіївна, юрисконсульт ПП «Воробйов П. К.»: «Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів» (12.00.11 –
міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Забара І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного
права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Дмитрієв А. І., доктор юрид. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу європейського права та
міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної
Ради України); Савчук К. О., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробіт98

ник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України). (340/10)
Чирик Альона Олегівна, лаборант кафедри земельного
та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Спільна часткова власність на
земельну ділянку за земельним законодавством України»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77;
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Шульга М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, завідувач кафедри земельного та аграрного права
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Мірошниченко А. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри земельного та аграрного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Котелевець А. В., кандидат юрид. наук, суддя
(Харківський апеляційний суд). (374/10)
Лупашку Сергій Вікторович, перший заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури Прокуратури
Дніпропетровської області: «Процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень
у сфері земельних відносин» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у
ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044)
452-35-68). Науковий керівник – Власова Г. П., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський
університет»). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, старший
партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник,
Головко»); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна академія внутрішніх справ). (375/10)
Аветисян Маргарита Робертівна, тимчасово не працює: «Організаційно-правова форма господарювання»
(12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право). Спецрада К 11.051.12 у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса МОН
України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел.
(0432) 50-89-48). Науковий керівник – Коваль І. Ф.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Рєзнікова В. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Герасименко Н. О., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу
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господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки (Інститут економіко-правових досліджень
НАН України). (381/10)
Кулик Олег Ігорович, прокурор Києво-Святошинської
місцевої прокуратури Київської області: «Господарськоправове забезпечення стимулювання виробництва енергії
з використанням альтернативних джерел» (12.00.04 –
господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада К 11.051.12 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Він
ниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-48). Науковий
керівник – Павлюченко Ю. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри господарського права (Донецький
національний університет імені Василя Стуса). Опоненти:
Джумагельдієва Г. Д., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри права та правоохоронної діяльності (Житомирський державний технологічний університет); Гарагонич О. В., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного, господарського
права та процесу (ТОВ «Академія адвокатури України»).
(382/10)
Перестюк Наталія Миколаївна, адвокат, приватна
практика: «Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві на прикладі англосаксонського трасту»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Калакура В. Я., кандидат юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародного приватного права
Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Пленюк М. Д., доктор юрид. наук, професор, завідувач
наукового сектору проблем договірного права, відділу
проблем приватного права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Стазілова Т. М., кандидат юрид. наук, член правління АТ «СІТІБАНК». (388/10)
Казацька Маріанна Дмитрівна, начальник юридичного відділу ТОВ «Гранум»: «Правове регулювання
акцизного податку в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Пришва Н. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового права (Національний юриСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

дичний університет імені Ярослава Мудрого); Крупко Я. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського
права і процесу (Академія державної пенітенціарної
служби). (391/10)
Кривецька Олеся Володимирівна, помічник адвоката
Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Сергій Козьяков та Партнери»: «Регулювання множинних
проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Цірат Г. А., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту
міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гриняк А. Б.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України);
Войтович С. А., кандидат юрид. наук, доцент, партнер
(Юридична і патентна фірма «Грищенко та Партнери»).
(401/10)
Ляшенко Дарина Андріївна, юрист ТОВ «Юридична
компанія «Правова Рада»: «Криміналістичні наукові центри та школи в Україні» (12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України
(08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597)
6-03-00). Науковий керівник – Цимбал П. В., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти:
Колесник В. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України); Гуріна Д. П., кандидат юрид.
наук, декан юридичного факультету (ПВНЗ «Європейський університет»). (402/10)
Холондович Іван Іванович, адвокат: «Підстави та
процесуальний порядок оскарження повідомлення про
підозру» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 27.855.03 в Університеті державної
фіскальної служби України ДФС України (08205, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий
керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти: Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
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(ПВНЗ «Європейський університет»); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри оперативнорозшукової діяльності (Національна академія внутрішніх
справ). (418/10)
Скріпкін Сергій Васильович, начальник юридичного
відділу Запорізького медичного університету: «Правове регулювання публічних видатків в галузі охорони
здоров’я 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) 220-58-63). Науковий керівник – Покатаєва О. В.,
доктор юрид. наук, професор, перший проректор з
науково-педагогічної та наукової роботи (Класичний
приватний університет). Опоненти: Солдатенко О. В.,
доктор юрид. наук, професор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Шатковська Д. М., кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу нормативно-методичного забезпечення,
реєстрів та контролю Управління державної реєстрації
нормативно-правових актів (Департамент реєстрації
та систематизації правових актів Міністерства юстиції
України). (421/10)
Баличев Олег Юрійович, старший оперуповноважений
Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві: «Спеціальні види співучасті у тероризмі за кримінальним законодавством України» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-5863). Науковий керівник – Абакумова Ю. В., доктор юрид.
наук, доцент, директор Інституту права імені Володимира
Сташиса (Класичний приватний університет). Опоненти:
Хряпінський П. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних
та соціальних наук (Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»); Багіров С. Р., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих
наук (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (422/10)
Рачинський Руслан Михайлович, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області: «Правові засади адміністрування податків та зборів 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) 220-58-63). Науковий
керівник – Покатаєва О. В., доктор юрид. наук, професор,
перший проректор з науково-педагогічної та наукової
роботи (Класичний приватний університет). Опоненти:
Аністратенко Ю. І., доктор юрид. наук, доцент, професор
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кафедри фінансового права (Університет державної фіскальної служби України); 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). (423/10)
Ключик Юлія Валеріївна, адвокат: «Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з банкрутством»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий
керівник – Абакумова Ю. В., доктор юрид. наук, доцент,
директор Інституту права імені Володимира Сташиса
(Класичний приватний університет). Опоненти: Денисов С. Ф., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Стоматов Е. Г., кандидат юрид. наук, доцент, суддя (Комунарський районний суд м. Запоріжжя). (430/10)
Дунас Михайло Омелянович, заступник начальника
відділу провадження у справах про порушення митних
правил управління протидії митним правопорушенням
та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС: «Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.052.23 у
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-8089). Науковий керівник – Сорока С. О., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Харченко В. Б., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права та кримінології
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Скрекля Л. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії
держави та права (Львівський торговельно-економічний
університет). (440/10)
Лилик Віктор Анатолійович, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Житомирській області: «Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада
К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. 72-80-89). Науковий керівник – Ортинська Н. В.,
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Мовчан А. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри оперативноСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
розшукової діяльності (Львівський державний університет внутрішніх справ); Грицак Х. М., кандидат юрид. наук,
начальник (Івано-Франківське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Івано-Франківській області). (441/10)
Довгань Андрій Ігорович, начальник управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури
України: «Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 35.052.23
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
72-80-89). Науковий керівник – Ортинська Н. В., доктор
юрид. наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Захаров В. П., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри оперативнорозшукової діяльності (Львівський державний університет внутрішніх справ); Фігурський В. М., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики (Львівський національний університет імені Івана Франка). (442/10)

Науковий керівник – Майданик Р. А., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри
цивільного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Федорченко Н. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму (Київський
університет туризму, економіки і права); Музика Л. А.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри приватного права (Національний університет «Києво-Могилянська
академія»). (453/10)
Куклєва Катерина Олександрівна, директор ПП «Фірма «Відродження»: «Переддоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві» (12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Калакура В. Я., кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного
права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Гриняк А. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права (НДІ приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України); Трояновський О. В., кандидат юрид. наук, доцент, адвокат, юрист (ТОВ «АМАДЕУС МАРИН»). (521/10)

Дергунова Ольга Ігорівна, старший лаборант кафедри
обліку та оподаткування економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Психологічний тип праворозуміння: теоретичні
основи генезису і трансформацій» (12.00.01 – теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Миколенко О. І., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова). Опоненти: Ладиченко В. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Макаренков О. Л., кандидат юрид. наук, доцент, заступник декана юридичного факультету з міжнародної діяльності, доцент кафедри історії і теорії держави та права
(Запорізький національний університет). (444/10)

Бльок Наталія Володимирівна, асистент кафедри цивільного права та процесу ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,
12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Остапенко О. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри
адміністративного та інформаційного права (ННІ права
та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Колпаков В. К., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет);
Йосифович Д. І., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу (Львівський державний університет внутрішніх
справ). (535/10)

Довгуша Микола Петрович, адвокат адвокатської фірми «Громадський і партнери»: «Договір транспортного
експедирування» (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).

Катренко Анастасія Андріївна, аспірантка кафедри
цивільного і господарського права та процесу Міжнародного гуманітарного університету: «Охоронюваний законом інтерес як категорія цивільного права України та
деяких зарубіжних країн» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному універси-
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01).
Науковий керівник – Кізлова О. С., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
цивільного і господарського права та процесу (Міжнародний гуманітарний університет МОН України). Опоненти:
Пленюк М. Д., доктор юрид. наук, професор, завідувач
наукового сектору проблем договірного права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Глиняна К. М., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного права (Національний
університет «Одеська юридична академія» МОН України).
(541/10)
Гольденберг Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу з дотримання права на звернення Управління моніторингу прав на звернення та інформацію
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини: «Правовий статус Всесвітньої організації
охорони здоров’я» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий
керівник – Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Шпакович О. М., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри порівняльного і європейського права (Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Хендель Н. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного і європейського права (Національний університет «Одеська
юридична академія»). (543/10)
Мазуренко Влада Віталіївна, директор ТОВ «Юридична компанія – Статус»: «Міжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий
керівник – Короткий Т. Р., кандидат юрид. наук, доцент,
професор кафедри міжнародного та європейського права
(Національний університет «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Мережко О. О., доктор юрид. наук, професор,
народний депутат України; Савчук К. О., кандидат юрид.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (544/10)
Киризлієв Олександр Федорович, голова Чабанівської
селищної ради: «Правове регулювання трудових відносин
працівників фінансових установ в Україні» (12.00.05 –
трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному універ102

ситеті внутрішніх справ МВС України (61080. м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Чижмарь Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна
академія внутрішніх справ); Сичова В. В., кандидат юрид.
наук, старший науковий співробітник секретаріату Вченої
ради (Харківський національний університет внутрішніх
справ). (554/10)
Ващук Наталія Федорівна, старший науковий співробітник лабораторії відділу розроблення та вдосконалення
форми одягу НДЛ спеціального транспорту та форменого одягу Державного науково-дослідного інституту МВС
України: «Адміністративно-правове регулювання у сфері
легкої промисловості України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному
інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – Смерницький Д. В., кандидат юрид. наук, заступник директора
(Державний науково-дослідний інститут МВС України).
Опоненти: Берлач Н. А., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри міжнародного і європейського права
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Братель С. Г., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри поліцейського права (Національна академія
внутрішніх справ). (556/10)
Кулаков Віталій Вікторович, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Едвайс»:
«Товариство з обмеженою відповідальністю як суб’єкт
цивільних правовідносин» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). 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 – Жорнокуй Ю. М., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Спасибо-Фатєєва І. В., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права № 1 (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Пилипенко С. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Національна академія
внутрішніх справ). (558/10)
Басілашвілі Марина Бічікоївна, головний спеціаліст
Харківського міського відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Харківській області: «Проблеми правозастоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
совної діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів державної реєстрації актів цивільного стану в
Україні)» (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 – Погрібний І. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти:
Кельман М. С., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри теорії та філософії права ННІ права і психології
(Національний університет «Львівська політехніка»); Петришин О. О., кандидат юрид. наук, вчений секретар (НДІ
державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН України). (628/10)
Йосипенко Соломія Тарасівна, юрисконсульт ТОВ «Вічіукртранс»: «Медіація як спосіб вирішення спорів у приватноправових відносинах» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Калакура В. Я., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного
приватного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор,
головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України; Стефанишин Н. М.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права
(Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (629/10)
Лепех Леся Любомирівна, адвокат: «Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-4993). Науковий керівник – Гулак Л. С., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Зозуля Є. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний інститут
МВС України, м. Кривий Ріг); Котуха О. С., кандидат юрид.
наук, доцент, декан юридичного факультету (Львівський
торговельно-економічний університет). (630/10)
Гринчак Ірина Володимирівна, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені
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Івана Франка: «Міжнародний третейський суд як засіб
врегулювання міжнародних спорів» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і
права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий
керівник – Яворська І. М., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри європейського права (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Шемякін О. М., доктор юрид. наук, професор, перший
проректор (Національний університет «Одеська морська
академія»); Переверзєва О. С., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права
та порівняльного правознавства (Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України). (631/10)
Лісниченко Лілія Василівна, науковий співробітник
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту
МВС України: «Кримінологічна характеристика і заходи запобігання грабежів та розбійних нападів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче
право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному науководослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров.
Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник –
Федотова Г. В., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, начальник науково-організаційного відділу
(Державний науково-дослідний інститут МВС України).
Опоненти: Осадчий В. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри правосуддя (Державний університет
інфраструктури та технологій); Кулакова Н. В., кандидат
юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права (Національна академія
внутрішніх справ). (655/10)
Чиж Поліна Олександрівна, головний спеціаліст відділу забезпечення роботи директора бюро Національного
антикорупційного бюро України: «Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Отраднова О. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
цивільного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гринько С. Д., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного
права і процесу (Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова); Стефанчук М. О., кандидат
юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, народний
депутат України IX скликання Верховної Ради України.
(657/10)
Кихтюк Роман Миколайович, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області: «Правові засади про103
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цесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01
у Державному науково-дослідному інституті МВС України
(01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25).
Науковий керівник – Остапович В. П., кандидат юрид.
наук, завідувач НДЛ психологічного забезпечення (Державний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (ПВНЗ «Університет сучасних знань»); Шишов О. О., кандидат юрид.
наук, суддя Касаційного адміністративного суду (Верховний Суд). (659/10)

сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 52006-60). Науковий керівник – Лов’як О. О., кандидат юрид.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри цивільного права і процесу (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Гриняк А. Б., доктор юрид.
наук, професор, завідувач відділу проблем приватного
права (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Губарєв С. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри спеціально-правових
дисциплін (Таврійський національний університет імені
В. І. Вернадського). (663/10)

Пасечнік Ольга Володимирівна, начальник відділу судової статистики та узагальнення судової практики
Другого апеляційного адміністративного суду: «Порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за
законодавством України та окремих зарубіжних країн»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01).
Науковий керівник – Чанишева Г. І., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, декан соціально-правового факультету (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Мельник К. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Потопахіна О. М., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). (660/10)

Симбірська Єлизавета Володимирівна, директор ТОВ
«Юридична фірма «Сабіком»: «Належність і допустимість
доказів у цивільному процесі України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній
академії внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник – Бичкова С. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу (Національна
академія внутрішніх справ). Опоненти: Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Сакара Н. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, суддя Касаційного
цивільного суду (Верховний Суд). (664/10)

Лук’янчук Олена Ігорівна, судовий експерт Київського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
МВС: «Обов’язок дітей утримувати батьків за сімейним
законодавством України» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник –
Чурпіта Г. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Калаур І. Р., доктор юрид.
наук, професор, народний депутат України; Резнік Г. О.,
кандидат юрид. наук, начальник юридичного відділу
(Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»). (661/10)
Предчук Тетяна Василівна, начальник управління
юридичного забезпечення ПАТ «Енергобанк»: «Договір
про встановлення сервітуту за цивільним законодавством
України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
104

Онищенко Сергій Миколайович, провідний науковий
співробітник науково-організаційного відділу Державного
науково-дослідного інституту МВС України: «Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01 у
Державному науково-дослідному інституті МВС України
(01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25).
Науковий керівник – Федотова Г. В., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу (Державний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя Касаційного
адміністративного суду (Верховний Суд); Заросило В. В.,
кандидат юрид. наук, викладач вищої категорії (Київський
державний коледж туризму та готельного господарства).
(665/10)
Барчук Андрій Олегович, директор ТОВ «Автомагістраль-Захід»: «Надзвичайні закони в системі законодавства: теоретико-правові аспекти» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа
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Солом’янська, 1; тел. (044) 520-06-60). Науковий керівник – Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Наливайко Л. Р., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, проректор (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ); Тарахонич Т. І.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу теорії держави і
права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України). (666/10)
Федулова Інна Миколаївна, прокурор Львівської
місцевої прокуратури № 3 Львівської області: «Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.725.02 у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел.
(032) 258-63-25). Науковий керівник – Авраменко О. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, декан факультету № 1
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції (Львівський державний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Дудоров О. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України
(Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Марін О. К.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології (Львівський національний університет імені Івана Франка). (667/10)
Винник Анна Олегівна, викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Інституту
з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх
справ: «Спеціальна конфіскація майна як інший захід
кримінально-правового характеру за кримінальним
правом України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 35.725.02 у Львівському державному університеті
внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул.
Городоцька, 26; тел. (032) 258-63-25). Науковий керівник – Созанський Т. І., кандидат юрид. наук, доцент,
перший проректор (Львівський державний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Карчевський М. В., доктор юрид. наук, професор, т. в. о. ректора (Луганський
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Гацелюк В. О., кандидат
юрид. наук, старший науковий співробітник відділу
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України). (668/10)
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Омецинська Вероніка Юріївна, юрист ФГ «ВАРІО курчата»: «Кримінально-правова охорона статевої свободи
та статевої недоторканості дитини» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України (79007,
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 258-63-25).
Науковий керівник – Красницький І. В., кандидат юрид.
наук, доцент, декан юридичного факультету (Львівський
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Кваша О. О., доктор юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Зеленов Г. М., кандидат юрид. наук, доцент, заступник керівника департаменту – начальник правового управління (III) департаменту
аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду.
(669/10)
Чернега Юрій Олександрович, заступник директора з
безпеки АТ «Укртранснафта»: «Відповідальність за підкуп
за кримінальним правом України» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул.
Городоцька, 26; тел. (032) 258-63-25). Науковий керівник –
Марін О. К., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права і кримінології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: ЗагинейЗаболотенко З. А., доктор юрид. наук, доцент, начальник
відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції Інституту підвищення кваліфікації
прокурорів (Національна академія прокуратури України);
Козич І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (670/10)
Кучеренко Наталія Василівна, начальник відділу у Радивилівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області: «Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи» (12.00.12 –
філософія права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий
керівник – Гарасимів Т. З., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права (ННІ права
та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Буяк Б. Б., доктор філософ. наук,
професор, ректор (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Романинець М. Р., кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії та
історії держави і права, конституційного та міжнародного права (Львівський державний університет внутрішніх
справ). (671/10)
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Вакула Ірина Юріївна, викладач Правничого коледжу
Львівського національного університету імені Івана Франка: «Стадії вчинення злочину за кримінальним правом
України та Республіки Польща: порівняльно-правове дослідження» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.725.02
у Львівському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел.
(032) 258-63-25). Науковий керівник – Бурдін В. М., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного факультету
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Письменський Є. О., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Андрушко А. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального права і процесу (Ужгородський національний
університет). (672/10)
Матвійчук Ігор Леонідович, начальник служби пожежної безпеки Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України: «Правова свідомість
суб’єктів охорони державного кордону України: філософсько-правові підходи» (12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті
управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Парпан У. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного та інформаційного права (ННІ права та
психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Савенко В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права
(Тернопільський національний економічний університет);
Забзалюк Д. Є., кандидат істор. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права (Львівський державний університет внутрішніх справ). (673/10)
Крігер Лілія Юріївна, викладач відділу підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування Інституту
спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України: «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень проти довкілля» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий
керівник – Мала О. Р., кандидат юрид. наук, заступник
начальника відділу підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування Інституту спеціальної підготовки
(Національна академія прокуратури України). Опоненти:
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Дрозд В. Г., доктор юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ з
проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний науково-дослідний
інститут МВС України); Бояров В. І., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального процесу та
криміналістики, адвокат (Академія адвокатури України).
(675/10)
Кізь Сергій Миколайович, заступник Генерального
прокурора, державний радник юстиції 3 класу: «Адміністративно-правові засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як суб’єкта реалізації держаної антикорупційної політики 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 – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Сокуренко В. В., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, начальник (Головне управління Національної поліції у Харківській області); Братель С. Г., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри поліцейського права (Національна академія внутрішніх справ). (677/10)
Піддубний Вадим Владиславович, старший державний виконавець Полтавського райвідділу державної
виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області: «Подолання протидії розслідуванню злочинів економічної
спрямованості» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика: судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий керівник – Пчолкін В. Д., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд В. Г., доктор юрид.
наук, доцент, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ з проблем правового та
організаційного забезпечення діяльності Міністерства
(Державний науково-дослідний інститут МВС України);
Шевчишен А. В., кандидат юрид. наук, доцент, заступник
начальника відділу розслідування службових злочинів
управління розслідування корупційних злочинів (Головне слідче управління Національної поліції України).
(732/10)
Галюк Андрій Володимирович, начальник відділення
поліції № 1 Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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«Адміністративно-правові засади діяльності Національної
поліції щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні» (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 – Сокуренко В. В., доктор юрид. наук, професор. заслужений
юрист України, начальник ГУНП у Харківській області.
Опоненти: Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Грохольський В. П., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині
(Харківська медична академія післядипломної освіти).
(736/10)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Шевчук Микола Миколайович, тимчасово не працює: «Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського вчительського інституту (1914 – 1941 рр.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Мокляк В. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки (Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка). Опоненти: Дем’яненко Н. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Мірошниченко В. Г., кандидат
пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ
«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»). (2/10)
Мичка Іван В’ячеславович, викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Методика розвитку силових якостей у студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу» (13.00.02 –
теорія та методика навчання – фізична культура, основи
здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Грибан Г. П., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри фізичного виховання та
спортивного вдосконалення (Житомирський державний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Єрмаков С. С.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри теорії і
методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної
фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Жамардій В. О.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

кандидат пед. наук, викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини (Українська медична стоматологічна академія).
(13/10)
Куценко Олексій Володимирович, аспірант ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»: «Методика
взаємопов’язаного формування рухових дій і розвитку
фізичних якостей молодших школярів у процесі занять
з футболу» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.053.14
у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Волков Л. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
теорії і методики фізичного виховання та спорту (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Архипов О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
фізичного виховання і спорту (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Остапенко О. І.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя (Інститут проблем виховання НАПН України).
(14/10)
Кузенков Євгеній Олегович, тимчасово не працює:
«Методика застосування технічного обладнання для
розвитку рухових якостей студентської молоді у процесі
занять баскетболом» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада
Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Тимошенко О. В., доктор пед. наук, професор, декан факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Пронтенко К. В., доктор пед. наук, професор, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної
фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий
інститут імені С. П. Корольова); Чопик Р. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка). (38/10)
Волошин Олександр Олексійович, тренер з вільної боротьби Спортивного комплексу селища Козин, Київська
область: «Формування координації рухів студентів засобами боротьби на поясах Алиш у процесі фізичного виховання» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична
культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Приймаков О. О.,
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доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук,
доцент, директор Інституту соціальних технологій (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»); Ткаченко П. П., кандидат пед. наук, доцент кафедри
фізичного виховання (Житомирський національний агроекологічний університет). (39/10)
Кравченко Сергій Олексійович, директор КЗ «Середня загальноосвітня школа № 32» Кам’янської міськради:
«Формування дослідницької компетентності майбутніх
екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий
керівник – Галета Я. В., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка). Опоненти: Кондрашова Л. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького); Люленко С. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри біології та методики ї ї навчання
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (50/10)
Федорчук Ірина Володимирівна, старший викладач
кафедри іноземних мов Київського університету імені Бориса Грінченка: «Модернізація змісту вищої педагогічної
освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вір
менія, Грузія)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському
державному університеті імені Івана Франка МОН України
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412)
43-14-17). Науковий керівник – Тезікова С. В., кандидат
пед. наук, доцент, декан факультету іноземних мов (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. наук, професор,
завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Дєнічєва О. І., кандидат пед. наук,
доцент кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (64/10)
Томашівська Мар’яна Мирославівна, асистент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
імені Тараса Шевченка: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва» (13.00.04 –
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теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д
14.053.01 у Житомирському державному університеті
імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий
керівник – Дем’янчук О. Н., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик
їх викладання (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Климова К. Я., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри іноземних мов (Житомирський національний
агроекологічний університет); Ірклієнко В. С., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри музики (Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (65/10)
Осадчук Наталія Петрівна, старший викладач кафедри іноземних мов Житомирського військового інституту
імені С. П. Корольова: «Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах
акмеологічного підходу» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН
України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40;
тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник – Вознюк О. В.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри англійської
мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті (Житомирський державний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Діденко О. В., доктор пед. наук,
професор, головний науковий співробітник НДВ (Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького); Пріма Д. А., кандидат пед.
наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (66/10)
Коновальчук Інна Миколаївна, асистент кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та
початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Формування готовності майбутніх
учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії
у ситуації конфлікту дітей з батьками» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01
у Житомирському державному університеті імені Івана
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник –
Дубасенюк О. А., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Зданевич Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної
педагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька
гуманітарно-педагогічна академія); Губіна С. І., кандидат
пед. наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (67/10)
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Козаченко Галина Вікторівна, методист, викладач
української мови КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської облради: «Розвиток
педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного
профілю у системі науково-методичної роботи коледжу»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий
керівник – Антонова О. Є., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Кайдалова Л. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки і психології (Національний фармацевтичний
університет); Шарлович З. П., кандидат пед. наук, завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів (КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської облради). (68/10)
Драгунова Віра Валентинівна, головний спеціаліст
відділу освіти Андрушівської райдержадміністрації Житомирської області: «Педагогічні умови впровадження
інноваційного менеджменту в систему середньої освіти»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник – Костюшко Ю. О., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Пастовенський О. В., доктор пед. наук, заступник директора з науково-методичної
роботи (КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської облради);
Рожнова Т. Є., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, начальник
відділу ліцензування та акредитації (ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України). (69/10)
Барбаш Єлізавета Михайлівна, молодший науковий
співробітник відділу аналізу іноземних статистичних
джерел НВК «Інститут системних статистичних досліджень»: «Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті
рр. XX ст. – початок XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 14.053.01 у
Житомирському державному університеті імені Івана
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник –
Редько В. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов (Інститут педагогіки НАПН
України). Опоненти: Місечко О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Львівський
інститут економіки і туризму); Романишин І. М., кандиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

дат пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника). (70/10)
Гребенюк Леся Володимирівна, молодший науковий
співробітник лінгвістичного науково-дослідного управління НДЦ Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Формування
готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до
професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 70.705.03 у Національній
академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (29007, м. Хмельницький, вул.
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник –
Рижиков В. С., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лінгвістичного науково-дослідного
управління НДЦ (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Блощинський І. Г., доктор пед. наук, професор, начальник кафедри перекладу (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького); Маслій О. М., кандидат пед. наук, старший
науковий співробітник, заступник начальника академії з
навчальної роботи – начальник навчального відділу (Військова академія, м. Одеса). (137/10)
Кириченко Віта Григорівна, старший викладач кафедри української літератури, українознавства та методики
їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Підготовка майбутнього
вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої
діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства» (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. (047) 3-45-82).
Науковий керівник – Сивачук Н. П., кандидат пед. наук,
професор, завідувач кафедри української літератури,
українознавства та методик їх навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Опоненти: Семеног О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Чайка О. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри іноземних мов (Одеський національний медичний
університет). (207/10)
Блашкова Олена Миколаївна, старший лаборант
кафедри біології та методики ї ї викладання Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана
Огієнка: «Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному
процесі педагогічних університетів» (13.00.07 – теорія
і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східно109
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українському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Кучинська І. О., доктор пед. наук, професор, завідувач і професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти:
Пелех Ю. В., доктор пед. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної та навчально-методичної роботи,
професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту
та соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України); Антоненко Т. Л., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). (218/10)
Калініченко Людмила Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи ТОВ «Ліцей Кебета» м. Києва:
«Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX –
початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки). Спецрада К 26.133.01 у Київському
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Кодлюк Я. П.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Гавриленко Т. Л., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи (Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (229/10)
Рахліс Вадим Леонідович, директор ГО «Міжнародна
палата з альтернативного вирішення спорів»: «Підготовка
перемовників у неформальній освіті» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 у
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка,
19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Калашник Н. Г., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх
викладання (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ). Опоненти: Павленко О. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної
підготовки (Університет митної справи та фінансів); Черкун І. А., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри
військової підготовки (Національний університет «Одеська морська академія»). (230/10)
Добровіцька Олена Олександрівна, старший викладач
кафедри правових та інформаційних технологій Хмель110

ницького інституту соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ,
вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). Опоненти: Рассказова О. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); Василенко О. М.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної
педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (231/10)
Желєзнова Тетяна Петрівна, завідувач науково-методичнї лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці КЗ «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського»: «Розвиток здоров’язбережувальної
компетентності учителів основної школи у системі
післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 23.144.02 у Льотній
академії Національного авіаційного університету МОН
України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; тел. (052) 234-40-39). Науковий керівник – Плачинда Т. С., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
(Льотна академія Національного авіаційного університету). Опоненти: Башавець Н. А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної
культури та спортивних дисциплін ННІ фізичної культури, спорту та реабілітації (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Кузьменко В. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти
(КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради). (243/10)
Черешнюк Олена Анатоліївна, завідувач КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 30 Вінницької міськради»:
«Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 23.144.02 у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005,
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; тел. (052)
234-40-39). Науковий керівник – Кашуба Л. В., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і
соціальної роботи (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Кузьменко В. В., доктор
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пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й
менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради); Михальчук О. О.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри дошкільної
освіти (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). (244/10)
Благодир Людмила Андріївна, старший викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини: «Методична система аналізу та попередження математичних помилок у навчанні алгебри в
основній школі» (13.00.02 – теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 23411-08). Науковий керівник – Швець В. О., кандидат пед.
наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії
та методики навчання математики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Акуленко І. А., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри алгебри і математичного аналізу (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького);
Нелін Є. П., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри математики (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (245/10)
Коток Марія Олексіївна, тимчасово не працює: «Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спецрада Д
26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 44060-90). Науковий керівник – Рейпольська О. Д., кандидат
пед. наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної освіти
і виховання (Інститут проблем виховання НАПН України).
Опоненти: Зайцева Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти (Бердянський державний педагогічний університет); Половіна О. А., кандидат
пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти (Київський
університет імені Бориса Грінченка). (253/10)
Мезенцева Олена Іванівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 195 імені В. І. Кудряшова м. Києва: «Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного
середовища дитини в діяльності Вальдорфських шкіл»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01
в Інституті проблем виховання НАПН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90).
Науковий керівник – Алєксєєнко Т. Ф., доктор пед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки (Інститут проблем виховання
НАПН України). Опоненти: Іонова О. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету початкового навчання (ХарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди); Сівак Н. А., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (254/10)
Олійник Алла Михайлівна, учителька української мови
і літератури школи І – ІІІ ступенів № 9 Оболонського району м. Києва: «Методика навчання морфології української
мови старшокласників на профільному рівні» (13.00.02 –
теорія та методика навчання – українська мова) Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Горош
кіна О. М., доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та
літератури (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Бакум З. П., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри української мови (Криворізький державний педагогічний університет); Мордовцева Н. В., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін
ННІ педагогіки і психології (ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ).
(262/10)
Павленко Оксана Миколаївна, викладач секції мовної
підготовки підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародної освіти Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Методика пропедевтичного
навчання української мови іноземних слухачів у закладах
вищої освіти» (13.00.02 – теорія та методика навчання –
українська мова). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул.
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Ковтун О. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри іноземної філології (Національний
авіаційний університет). Опоненти: Бакум З. П., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри української
мови (Криворізький державний педагогічний університет); Іванишин Г. Я., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри мовознавства (Івано-Франківський національний медичний університет). (330/10)
Московчук Наталя Миколаївна, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»: «Українськомовна підготовка
майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – українська
мова). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Богуш А. М., доктор пед. наук, професор, дійсний
член НАПН України (ДЗ «Південноукраїнський національ111
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ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»).
Опоненти: Горошкіна О. М., доктор пед. наук, професор
(Інститут педагогіки НАПН України); Костюк С. С., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри іноземних мов
(Криворізький національний університет). (331/10)
Гречишкіна Ірина Анатоліївна, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ:
«Пропедевтика навчання зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська мова) Спецрада Д 26.133.05 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 27219-02). Науковий керівник – Гавриш Н. В., доктор пед.
наук, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
Опоненти: Яворська С. Т., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри української мови Інституту філології
(Київський університет імені Бориса Грінченка); Лопатіна Г. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології та логопедії (Бердянський державний
педагогічний університет). (332/10)
Фрига Інна Олександрівна, методист НМЦ організації
наукової роботи та моніторингових досліджень Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих на Поділлі (друга половина XIX століття – 1941 р.)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45).
Науковий керівник – Шоробура І. М., доктор пед. наук,
професор, ректор (Хмельницька гуманітарно-педагогічна
академія). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, директор
(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України); Вихрущ В. О., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки та соціального
управління (Національний університет «Львівська політехніка»). (373/10)
Яготін Родіон Сергійович, старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Одеської національної
академії харчових техологій: «Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних
навантажень» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д
79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013,
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622)
3-36-10). Науковий керівник – Дягтяренко Т. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри біології і охо112

рони здоров’я (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). Опоненти:
Медведєва І. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри олімпійського та професійного спорту (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Кривенцова І. В., кандидат пед. наук, доцент,
завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових
видів спорту (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди). (403/10)
Богданович Володимир Володимирович, заступник
директора з питань діяльності та розвитку закладів культури та народних ремесел КЗ «Обласний центр народної
творчості» Чернігівської облради: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до музично-естетичного
виховання учнів в Україні (друга половина XX – початок
XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада К 79.053.04 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник –
Проніков О. К., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, психології та методики фізичного
виховання (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Євтух М. Б.,
доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік)
НАПН України, головний науковий співробітник відділу
історії та філософії освіти (Інститут педагогіки НАПН
України); Володченко Ж. М., кандидат пед. наук, доцент
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
(424/10)
Крохмаль Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»: «Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної
діяльності у ВНЗ» (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 – Караман О. Л., доктор пед.
наук, професор, директор ННІ педагогіки і психології (ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Семеріков С. О., доктор пед. наук, професор кафедри інформатики та прикладної математики
(Криворізький державний педагогічний університет); Сілютіна І. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). (448/10)
Чернявський Богдан Вікторович, викладач КВНЗ «Богуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-ЛеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
вицького» Київської облради: «Методика навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва проектування
із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій» (13.00.02 – теорія та методика навчання технологій). Спецрада К 26.897.01 у Київській державній академії
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука МОН України (01103, м. Київ, вул. Михайла
Бойчука, 32; тел. (044) 285-77-16). Науковий керівник –
Руденченко А. А., доктор пед. наук, доцент, декан факультету декоративно-прикладного мистецтва (Київська
державна академія декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну імені Михайла Бойчука МОН України). Опоненти:
Титаренко В. П., доктор пед. наук, професор, декан факультету технологій і дизайну (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України); Колесник Н. Є., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН України). (502/10)
Ковпак Олена Сергіївна, викладач Відокремленого
підрозділу «Старобільський гуманітарно-педагогічний
коледж» Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка: «Розвиток заочної педагогічної освіти
в Україні (50 – 80-ті рр. XX століття)» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 29.053.03 у
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа
Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Ваховський Л. Ц., доктор пед. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти:
Панасенко Е. А., доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»); Гавриленко Т. Л., кандидат пед.
наук, доцент кафедри соціальної роботи (Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (503/10)
Біліченко Олександр Віталійович, викладач хірургії Вінницького медичного коледжу імені академіка
Д. К. Заболотного: «Формування професійної етики
майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки» (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 – Холковська І. Л., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки і професійної освіти (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Цехмістер Я. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор
Українського медичного ліцею (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця); Наливайко О. Б.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних мов з
курсом латинської мови та медичної термінології (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова). (515/10)
Киливник Вікторія Вікторівна, викладач іноземної
мови Вінницького обласного комунального гуманітарнопедагогічного коледжу: «Формування соціокультурної
компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу» (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 – Кадемія М. Ю., кандидат пед. наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Щербак О. І., доктор
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
директор (Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка); Гомонюк О. М., доктор пед.
наук, професор кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний університет). (516/10)
Веремеенко Вікторія Юріївна, викладач кафедри
теорії і методики фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Особливості розвитку сили та витривалості
у школярів середнього шкільного віку» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи
здоров’я). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Худолій О. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури
(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Босенко А. І., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри біології і охорони
здоров’я (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського); Багінська О. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка). (519/10)
Довжук Натела Шарденівна, старший лаборант кафедри фізіології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця: «Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх
викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53;
тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Воскобойнікова Г. Л., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
психології та педагогіки (Київський міжнародний університет). Опоненти: Шапран Ю. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної
підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
Щербак І. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (527/10)
Кузьменко Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету: «Підготовка майбутніх
магістрів з управління навчальним закладом до фінансово-економічної діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий
керівник – Сущенко А. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет). Опоненти:
Лебідь О. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Пшенична О. С., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерних наук (Запорізький національний університет). (551/10)
Маятіна Наталія Василівна, старший викладач кафедри інформаційно-технічних та природничих дисциплін
Київського кооперативного інституту бізнесу і права:
«Формування готовності до професійної самореалізації
майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Матвієнко О. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки і методики початкового
навчання (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Желанова В. В., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії
педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка); Ребенок В. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (616/10)
Баранова Юлія Валеріївна, асистент кафедри романогерманських мов і перекладу Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Формування
у майбутніх вчителів іноземних мов готовності до науково-дослідної роботи» (13.00.04 – теорія і методика про114

фесійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Матвієнко О. В., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Шехавцова С. О.,
доктор пед. наук, доцент, декан факультету іноземних мов
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»); Ковтун О. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (618/10)
Богуцький Юрій Петрович, військовий Служби безпеки України: «Розвиток правової компетентності адміністраторів вищої школи у системі післядипломної освіти»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Рідей Н. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри освіти дорослих (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Кручек В. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання (Інститут
професійно-технічної освіти НАПН України); Яшник С. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (619/10)
Модло Євгеній Олександрович, старший викладач
кафедри електричної інженерії та автоматизації складу
Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України: «Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки
моделювання технічних об’єктів» (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 – Семеріков С. О., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри інформатики та прикладної математики (Криворізький державний педагогічний університет). Опоненти:
Власенко К. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри математики та моделювання (Донбаська державна
машинобудівна академія, м. Краматорськ); Кобися В. М.,
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (620/10)
Ткачук Вікторія Василівна, асистент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет»: «Мобільні інформаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ційно-комунікаційні технології навчання інформатичних
дисциплін майбутніх інженерів-педагогів» (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 – Семеріков С. О., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики (Криворізький державний педагогічний
університет). Опоненти: Гевко І. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Кислова М. А., кандидат
пед. наук, викладач відділення «Загальноосвітня підготовка» (Криворізький коледж Національного авіаційного
університету). (621/10)
Віщенко Ольга Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж» ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: «Формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки» (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 – Савченко С. В., доктор пед. наук, професор,
ректор (ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Набока О. Г., доктор пед. наук, професор, перший проректор (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»,
м. Слов’янськ); Борщ І. П., кандидат пед. наук, проректор з навчально-методичної роботи (ВНЗ «Київська
академія перукарського мистецтва»). (623/10)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Грищук Ярослав Іванович, завідувач хірургічного
відділення ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС: «Оптимізація хірургічного лікування гриж черевної стінки шляхом вибору
адекватного біосумісного імплантату з використанням
нанобіосенсорних технологій» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-6588). Науковий керівник – Ничитайло М. Ю., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України). Опоненти: Скиба В. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб
з курсом анестезіології та реанімації (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Фелештинський Я. П., доктор мед. наук, професор,
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завідувач кафедри хірургії та проктології (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (30/10)
Гасанов Юрій Чінгізович, молодший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики
неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут
терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Клінічна та інструментальна оцінка ефективності метопролола сукцинату у хворих із хронічною серцевою недостатністю на тлі
ожиріння: генетичні аспекти індивідуальної чутливості та
переносимості» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4;
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Рудик Ю. С., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань (ДУ «Національний інститут терапії імені
Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: Жебель В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини медичного факультету № 2 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України); Амбросова Т. М., доктор мед. наук, професор
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ
біоетики та біобезпеки (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (36/10)
Гетман Олена Андріївна, науковий співробітник відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут
терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Оптимізація
діагностики та лікування легеневої гіпертензії у хворих
на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця на основі оцінки рівня остеопонтину, інтерлейкіну-2, -4» (14.01.02 – внутрішні хвороби).
Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник –
Крахмалова О. О., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу кардіопульмонології (ДУ
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»). Опоненти: Оспанова Т. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Казаков Ю. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за
хворими, загальної практики сімейної медицини (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України). (81/10)
Одуд Мар’яна Петрівна, асистент кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова: «Клініко-лабораторне
обґрунтування раціонального вибору матеріалів базису часткових знімних пластинкових протезів у пацієнтів
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
з дефектами зубних рядів» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул.
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник –
Беляєв Е. В., кандидат мед. наук, доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (Вінницький державний
медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Кулигіна В. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
терапевтичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України); Янішен І. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної
стоматології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (84/10)
Іськів Мар’яна Олегівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Обґрунтування застосування тканинних модуляторів для пластики
м’яких тканин у пацієнтів з рецесією ясен (клінічно-експериментальне дослідження)» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий
керівник – Авдєєв О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої стоматології (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Кулигіна В. М., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України); Біденко Н. В., доктор мед.
наук, професор, декан стоматологічного факультету,
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології
та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (85/10)
Сміянов Юрій Владиславович, завідувач стоматологічного відділення КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міськради: «Клініко-експериментальне обґрунтування оптимізації формування краю каріозних порожнин І класу за Блеком під композиційні матеріали» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел.
(03122) 3-33-41). Науковий керівник – Лахтін Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології (Сумський державний університет МОН України).
Опоненти: Потапчук А. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти
з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України); Ткаченко І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (86/10)
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Калинич Степан Степанович, лікар-хірург-онколог
Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака:
«Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Русин В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України). Опоненти: Венгер І. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2
(Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України); Гудз І. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії
(Івано-Франківський національний медичний університет
МОЗ України). (87/10)
Дрогомирецька Наталія Василівна, асистент кафедри
акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ
України: «Оптимізація лікування хронічних запальних
процесів репродуктивної системи у жінок з варикозним
розширенням вен малого таза» (14.01.01 – акушерство та
гінекологія). Спецрада К 20.601.04 в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342)
53-32-95). Науковий керівник – Геник Н. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового (Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Заболотнов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри «Сестринська справа» (КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської облради); Бойчук А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти
(Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України). (88/10)
Вівчаренко Тетяна Ігорівна, асистент кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського
національного медичного університету: «Оптимізація
фармакотерапії генералізованого пародонтиту у хворих
на артеріальну гіпертензію» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 20.601.01 в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 5332-95). Науковий керівник – Рожко М. М., доктор мед.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної
освіти (Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Соколова І. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України); Силенко Ю. І., доктор мед. наук, професор,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
професор кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (105/10)
Стасюк Надія Орестівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного
медичного університету: «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування імунокорегуючих препаратів
в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
у хворих з ішемічною хворобою серця» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 20.601.01 в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342)
53-32-95). Науковий керівник – Нейко Н. В., кандидат
мед. наук, професор, заслужений лікар України, професор кафедри терапевтичної стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет). Опоненти:
Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапевтичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України);
Зубачик В. М., доктор мед. наук, професор, заслужений
лікар України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). (106/10)
Маноляк Іван Петрович, молодший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка
О. М. Лук’янової НАМН України»: «Удосконалення лікування передменструального синдрому у жінок з ендометріозом» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д
26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050,
м. Київ, вул. П. Майбороди 8; тел. 483-90-56). Науковий
керівник – Захаренко Н. Ф., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник відділення ендокринної гінекології (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти:
Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Суханова А. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (107/10)
Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна, асистент кафедри ендокринології з курсом післядипломної освіти
Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова: «Порушення газового складу крові при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх корекції»
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 26.558.01 у
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В. П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул.
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Вишгородська, 69; тел. (044) 254-02-82). Науковий керівник – Власенко М. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології з курсом післядипломної освіти (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова). Опоненти: Зінич О. В., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділення вікової ендокринології і клінічної фармакології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В. П. Комісаренка НАМН України»); Комісаренко Ю. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). (108/10)
Повстяний Віталій Анатолійович, асистент кафедри
патологічної анатомії та судової медицини ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»: «Судово-медичне визначення давності смерті в пізньому постмортальному періоді за змінами Ахіллового сухожилку» (14.01.25 – судова медицина). Спецрада Д 26.613.03
у Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел (044) 205-49-46). Науковий консультант – Козлов С. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Бачинський В. Т., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства (ВДНЗ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України); Дунаєв О. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри судової медицини,
медичного правознавства імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (113/10)
Процик Андрій Любомирович, асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології: «Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану печінки, біоценозу
кишечника та оптимізація лікування хворих на лямбліоз
і аскаридоз» (14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада К 20.601.03 в Івано-Франківському національному
медичному університеті МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел./факс (0342) 53-32-95).
Науковий керівник – Пришляк О. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Бодня К. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної паразитології і тропічних хвороб (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Рябоконь О. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). (305/10)
Чернишова Тетяна Анатоліївна, лікар Авіаційного медичного центру Національного авіаційного університету
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
МОН України: «Інформаційна технологія визначення циркулюючих пухлинних клітин» (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 – Азархов О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
біомедичної інженерії (Приазовський державний технічний університет МОН України). Опоненти: Бєлов В. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу застосування математичних і технічних засобів у біології та медицині (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України); Галайчук І. Й., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики та радіаційної медицини (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (308/10)
Яремкевич Роман Романович, лікар-дерматовенеролог Лікувально-діагностичного центру ПП «Асклепій»,
м. Ужгород: «Клініко-психологічна характеристика дезадаптації хворих дерматологічного профілю з синдромом
хронічного свербожу та ї ї психокорекція» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56).
Науковий керівник – Маркова М. В., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Юдін М. А., доктор мед. наук, доцент кафедри
психіатрії, наркології, медичної психології (Харківський
національний медичний університет МОЗ України); Абдряхімова Ц. Б., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і
психотерапії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (313/10)
Коркеліа Аліка, лікар-хірург медичної клініки ТОВ
«НЛІ», Грузія: «Розробка індивідуальних підходів до
об’єму операції у хворих на папілярний рак щитоподібної
залози» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у
Харківській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел.
(057) 711-35-56). Науковий керівник – Вінник Ю. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Красносельський М. В., доктор
мед. наук, професор, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки, директор (ДУ «Інститут медичної
радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»); Шевченко Р. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет). (314/10)
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Інгула Наталія Іванівна, лікар-невропатолог інсультного блоку неврологічного відділення КЗ «Київська обласна
клінічна лікарня» Київської облради: «Характеристики показників стану вегетативної нервової системи та дані ней
ропсихологічного дослідження при хронічній ішемії мозку у хворих зі стенокардією напруги» (14.01.15 – нервові
хвороби). Спецрада Д 26.613.01 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
205-49-46). Науковий керівник – Свиридова Н. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології
і рефлексотерапії (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Шкробот С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»); Морозова О. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри рефлексотерапії (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). (315/10)
Кротова Вікторія Юріївна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»: «Якість життя хворих
на артеріальну гіпертензію в залежності від вегетативного статусу та когнітивної дисфункції» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул.
Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (49074,
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (056) 756-4440). Науковий керівник – Хомазюк Т. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»). Опоненти: Михайловська Н. С., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики –
сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Запорізький
державний медичний університет); Міщенко Л. А., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гіпертонічної хвороби (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). (317/10)
Склярова Юлія Орестівна, лікар загальної практики,
сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини № 4 КНП
Львівської 1-шої міської клінічної лікарні імені Князя
Лева: «Особливості дії інгібіторів циклооксигенази та
ліпооксигенази на системи синтезу гідрогену сульфіду
та нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у Тернопільському національному медичному університеті імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник –
Фоменко І. С., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри біологічної хімії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).
Опоненти: Посохова К. А., доктор мед. наук, професор,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
директор ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії
імені М. П. Скакуна, професор кафедри фармакології з
клінічною фармакологією (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України); Наконечна О. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри біологічної хімії (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (318/10)
Соні Субхаш Чанд, лікар-гастроентеролог Головної
лікарні імені Леваніка округу Монгу Республіки Замбія: «Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні
чинники визначення прогнозу вірусного гепатиту В у
ВІЛ-інфікованих осіб» (14.01.13 – інфекційні хвороби).
Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Мороз Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти:
Чабан Т. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Рябоконь Ю. Ю., доктор
мед. наук, доцент, доцент кафедри дитячих інфекційних
хвороб (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України). (319/10)
Хаврона Марта Юріївна, старший лаборант кафедри
фармакології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Обґрунтування доцільності застосування стоматологічної
плівки з сухим екстрактом герані болотної при експериментальному виразковому стоматиті» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082,
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24).
Науковий керівник – Піняжко О. Р., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри фармакології (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Рожковський Я. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Одеський національний медичний університет
МОЗ України); Дев’яткіна Т. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри експериментальної та клінічної
фармакології з клінічною імунологією та алергологією
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (321/10)
Хижняк Кирило Анатолійович, лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні
«Феофанія», м. Київ: «Оптимізація анестезіологічного забезпечення у хворих з хірургічним лікуванням патології
аорти» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія).
Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
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просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник –
Волкова Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та
інтенсивної терапії (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Гриценко С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»); Крутько Є. М., доктор мед. наук, завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»). (322/10)
Бондарук Ірина Юріївна, аспірант кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ
України: «Ефективність противірусної терапії у хворих
на хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення» (14.01.13 – інфекційні хвороби).
Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Мороз Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти:
Зайцев І. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології
післядипломної освіти (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Коваль Т. І.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних
хвороб (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (337/10)
Ляхоцька Ада Володимирівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування
перебігу гіпертонічної хвороби на тлі ішемічної хвороби
серця з урахуванням чутливості до антитромбоцитарної
терапії» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 17.600.02 у
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ
України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;
тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Нетяженко В. З., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти:
Фуштей І. М., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, професор кафедри терапії, клінічної фармакології та
ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Кравченко А. М., доктор
мед. наук, доцент, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини (ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС). (406/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Насоненко Олеся Володимирівна, асистент кафедри
внутрішніх хвороб 2 Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностики
та лікування гіпертонічної хвороби II стадії у чоловіків з
андрогенним дефіцитом» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Візір В. А., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри
внутрішніх хвороб 2 (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Фуштей І. М., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор з наукової роботи, професор кафедри
терапії, клінічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»); Курята О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
(407/10)
Соляник Олександра Вячеславівна, асистент кафедри
пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Діагностика
та корекція прихованих вітамін-К дефіцитних порушень
синтезу протромбіну у малюків, які одержують виключно
природне вигодовування» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Іванько О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри пропедевтики дитячих хвороб (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Овчаренко Л. С., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педіатрії
та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»); Похилько В. І., доктор мед. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (408/10)
Короткий Олександр Володимирович, асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Медико-соціальне
обґрунтування організаційно-функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики – сімейного лікаря в
системі надання первинної медичної допомоги міському
населенню (на прикладі міста Києва)» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 26.003.01 у Національному
медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ
України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044)
234-13-91). Науковий керівник – Парій В. Д., доктор мед.
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наук, професор, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). Опоненти: Толстанов О. К., доктор мед. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи,
професор кафедри управління охороною здоров’я (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Васюта В. А., доктор мед.
наук, лікар-офтальмолог (ДУ «Інститут нейрохірургії імені
академіка А. П. Ромоданова НАМН України»). (410/10)
Наболотний Олег Іванович, лікар-хірург судинний
операційного відділення з рентгенохірургічним блоком
Центру стаціонарної допомоги ДНУ «Науково-практичний
центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС: «Хірургічне лікування варикозного розширення вен нижніх
кінцівок, поєднаного з тазовим венозним рефлюксом»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв
Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Науковий керівник – Гупало Ю. М., кандидат мед. наук, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії
(ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС). Опоненти: Сморжевський В. Й.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії
та трансплантології (Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Черняк В. А.,
доктор мед. наук, професор, директор Університетської
клініки (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (411/10)
Колотвін Андрій Олександрович, асистент кафедри
загальної та військової хірургії Одеського національного
медичного університету МОЗ України: «Хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу у хворих
хронічними вірусними гепатитами» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-6588). Науковий керівник – Каштальян М. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної та військової хірургії (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Фомін П. Д., доктор мед. наук,
професор, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Заруцький Я. Л.,
доктор мед. наук, професор, начальник кафедри військової хірургії (Українська військово-медична академія Міноборони України). (413/10)
Кабачна Ірина Володимирівна, асистент кафедри неврології, психіатрії та наркології медичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Нейропротекція наркоз-індукованих порушень
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
головного мозку похідними сірко- та азотумісних гетероциклів» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д
26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсикології
НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14;
тел. 456-42-56). Науковий керівник – Супрун Е. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків (Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації Національного фармацевтичного
університету МОЗ України). Опоненти: Бєленічев І. Ф.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України); Нагорна О. О., доктор мед. наук, директор з медичних питань (ТОВ «МаркоФарм Лтд»). (428/10)
Коханевич Алла Василівна, асистент кафедри хіругії і
проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,
9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – Фелештинський Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хіругії і проктології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: Білянський Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Хіміч С. Д., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (429/10)
Курінний Вячеслав Васильович, начальник відділення
ендоскопічної хірургії хірургічної клініки Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Міноборони України: «Індивідуальна анатомічна мінливість будови
діафрагми людини» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Дуденко В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Півторак В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України); Кошарний В. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри клінічної анатомії,
анатомії і оперативної хірургії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (547/10)
Гончаренко Ганна Юріївна, лікар-патологоанатом КУ
«Одеське обласне патологоанатомічне бюро»: «Морфологічні особливості аденоміозу в постменопаузі» (14.03.02 –
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патологічна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27).
Науковий керівник – Ситнікова В. О., доктор мед. наук, професор кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Яковцова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Давиденко І. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (548/10)
Галінська Ірина Валентинівна, лікар-офтальмолог
відділення мікрохірургії ока КУ «Обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського» Житомирської облради:
«Оптимізація діагностики та лікування атрофій зорового
нерва» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий
керівник – Салдан Й. Р., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
Опоненти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб (Харківський національний
медичний університет МОЗ України); Недзвецька О. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України). (549/10)
Ніколайчук Наталя Сергіївна, лікар-офтальмолог
Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні
«Центр мікрохірургії ока» МОЗ України: «Оптимізація
тактики лікування хворих на глаукому низького тиску»
(14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – Шаргородська І. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри офтальмології (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). Опоненти: Завгородня Н. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри офтальмології (Запорізький національний медичний університет МОЗ України);
Сердюк В. М., доктор мед. наук, професор, директор (КЗ
«Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня»). (550/10)
Лях Сергій Ігоревич, асистент кафедри хірургії № 1
Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Прогнозування перебігу симптомних
аневризм черевної аорти при їх хірургічному лікуванні»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
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(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева
НАМН України»), завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Польовий В. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України);
Десятерик В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії, травматології та ортопедії (Дніпровська
медична академія МОЗ України). (557/10)
Сторожук Марина Вікторівна, асистент кафедри
дерматовенерології ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України: «Оптимізація лікування хворих на розацеа з урахуванням показників медіаторів запалення, стану прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу та особливостей клінічного перебігу дерматозу» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д
26.003.02 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.
Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник –
Денисенко О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дерматовенерології (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Коган Б. Г., доктор мед. наук, професор, головний
лікар (клініка «Хелсі енд Хеппі», м. Київ); Дудченко М. О.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними
та венеричними хворобами (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України). (560/10)
Федорова Уляна Володимирівна, асистент кафедри
дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Оптимізація комплексної діагностики та лікування
хворих на псоріаз із супутньою активованою герпесвірусною інфекцією 1, 2 типів» (14.01.20 – шкірні та венеричні
хвороби). Спецрада Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601,
м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник – Сизон О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматології, венерології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Степаненко Р. Л., доктор мед.
наук, доцент кафедри дерматології та венерології з курсом
косметології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Александрук О. Д., кандидат мед. наук, доцент, завідувач кафедри дерматології та
венерології (Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України). (562/10)
Бродовська Надія Борисівна, асистент кафедри дерматовенерології ВДНЗУ «Буковинський державний ме122

дичний університет» МОЗ України: «Комплексне лікування хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням
прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, імунного
статусу та клінічних проявів дерматозу» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел.
(044) 234-40-62). Науковий керівник – Денисенко О. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). Опоненти: Лебедюк М. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології (Одеський національний медичний
університет МОЗ України); Дудченко М. О., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та
медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (563/10)
Білочицька Вікторія Вячеславівна, лікар загальної
практики – сімейний лікар Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги», м. Тернопіль: «Гемодинамічні і вегетативні особливості гіпертонічної хвороби у поєднанні з облітеруючим
атеросклерозом нижніх кінцівок, обґрунтування комбінованого антигіпертензивного лікування в амбулаторній
практиці» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096,
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38).
Науковий керівник – Бабінець Л. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини
(Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри
загальної практики – сімейної медицини, гастроентерології, фізіотерапії та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»);
Пасієшвілі Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет). (608/10)
Байдужа Олена Миколаївна, завідувач відділення паліативної та хоспісної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької
міськради: «Ефективність комбінованої терапії у пацієнтів
з гіпертонічною хворобою на основі оптимізації стратифікації серцево-судинного ризику у практиці сімейного
лікаря» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096,
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38).
Науковий керівник – Фуштей І. М., доктор мед. наук, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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фесор, проректор з наукової роботи (ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
Опоненти: Потабашній В. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини (ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України»);
Бабінець Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України). (609/10)
Киян Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Оптимізація діагностики та профілактики захворювань гастродуоденальної зони у підлітків з
харчовою гіперчутливістю» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ,
бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий
керівник – Березенко В. С., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри педіатрії № 1
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Бекетова Г. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика); Беш Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького). (610/10)
Джигалюк Ольга Вікторівна, лікар-офтальмолог Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни:
«Кардіопротекторні властивості похідних 4-оксо(аміно-)
хіназоліну при експериментальній ішемії міокарду»
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у ДУ
«Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-56).
Науковий керівник – Степанюк Г. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри фармакології (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). Опоненти: Павлов С. В., доктор біол. наук,
доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України); Горчакова Н. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри фармакології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України).
(611/10)
Іващук Вікторія Олександрівна, асистент кафедри
загальної практики – сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України»: «Гіпертонічна хвороба в практиці сімейного лікаря: рання діагностика ураження серця та лікування» (14.01.38 – загальна
практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у
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ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20;
тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Кошля В. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: Потабашній В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини (ДЗ
«Дніпровська медична академія МОЗ України»); Матюха Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика). (735/10)
Біндюгін Олексій Юрійович, асистент кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Профілактика виникнення рецидиву скупченості зубів в рєтенційній фазі ортодонтичного лікування» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник –
Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри ортодонтії
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України); Горохівський В. Н.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (739/10)
Чеботар Олег Анатолійович, асистент кафедри стоматології ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»: «Обґрунтування профілактики та лікування сіалозу у пацієнтів з гіпотиреозом» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий
керівник – Глазунов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології ФПО (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»). Опоненти: Матрос-Таранець І. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології (Українська
військово-медична академія Міноборони України); Ткаченко П. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної
стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (740/10)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Дорошенко Оксана Григорівна, асистент кафедри фармакології Івано-Франківського національного медичного
університету МОЗ України: «Експериментальне вивчення
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рослинного збору із діуретичною та нефропротекторною
дією» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у
Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 70635-81). Науковий керівник – Марчишин С. М., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України).
Опоненти: Штриголь С. Ю., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри фармакології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Єрмоленко Т. І., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та
медичної рецептури (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (427/10)
Гаркуша Мар’яна Іванівна, заступник завідувача аптеки ТОВ «АПТЕКА № 22»: «Наукове обґрунтування системи
соціально-психологічних характеристик фахівців фармації
в умовах пацієнтоорієнтованого простору» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Сагайдак-Нікітюк Р. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України). Опоненти: Гудзенко О. П., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри технології ліків, організації
та економіки фармації (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, м. Рубіжне); Гала Л. О.,
кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри організації
і економіки фармації (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (612/10)
Ткаченко Ірина Валер’янівна, асистент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного
фармацевтичного університету: «Обґрунтування науковопрактичних підходів до управління системою маркетингу
взаємовідносин суб’єктів фармацевтичної діяльності»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-3581). Науковий керівник – Півень О. П., доктор фарм. наук,
професор, професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (Національний фармацевтичний університет МОЗ Україн). Опоненти: Гудзенко О. П.,
доктор фарм. наук, професор, декан фармацевтичного
факультету, професор кафедри технології ліків, організації та економіки фармації (ДЗ «Луганський державний
медичний університет» МОЗ України, м. Рубіжне); Бушуєва І. В., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри
клінічної фармації, фармакотерапії та управління і економіки фармації (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). (613/10)
124

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Довгій Максим Юрійович, менеджер з продажу комбікормів і кормових добавок, компанія Inter-Edinstvo
Holding, Тандем 2002: «Кишкові інвазії сільськогосподарської птиці (поширення, діагностика, заходи боротьби)»
(16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-3875, 278-36-16). Науковий керівник – Галат В. Ф., доктор
вет. наук, професор, професор кафедри паразитології та
тропічної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Юськів І. Д., доктор вет. наук, професор, професор кафедри
паразитології та іхтіопатології (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького); Шендрик Л. І., кандидат біол. наук, доцент, професор кафедри паразитології та ветеринарносанітарної експертизи (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). (533/10)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Лі Чженьсін, тимчасово не працює: «Ціннісні компоненти видовищних мистецтв Китаю та динаміка їх взаємодії з театральною культурою Заходу (XX – початок
XXI ст.)» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада
Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник – Чепалов О. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри хореографічного мистецтва (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства
культури України). Опоненти: Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних
мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН
України); Гарбузюк М. В., кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри театрознавства та акторської
майстерності (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). (288/10)
Мостова Ірина Сергіївна, викладач кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури:
«Художньо-мистецькі аспекти ідентифікації народних
танців Слобожанщини в контексті соціокультурного розвитку регіону» (26.00.04 – українська культура). Спецрада
Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник –
Чепалов О. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри хореографічного мистецтва (Київський
національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України). Опоненти: Афоніна О. С., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
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академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
України Міністерства культури України); Лиманська О. В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
хореографії (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). (289/10)
Лі Хань, тимчасово не працює: «Культуротворчі функції історичного костюма в ігровому кінематографі Китаю порубіжжя ХХ – ХХІ ст.» (26.00.01 – теорія та історія
культури). Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній
академії культури Міністерства культури України (61057,
м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий
керівник – Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства,
професор, декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська державна академія культури Міністерства культури України). Опоненти: Безручко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри кіно-, телемистецтва (Київський національний університет культури
і мистецтв Міністерства культури України); Корнєв А. Ю.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і історії мистецтва (Харківська державна академія дизайну і
мистецтв МОН України). (290/10)
Семенова Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри сучасної та бальної хореографії Харківської державної академії культури: «Національна балетна вистава в
українській хореографічній культурі XX – початку XXI ст.»
(26.00.04 – українська культура). Спецрада Д 64.807.01
у Харківській державній академії культури Міністерства
культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4;
тел. 731-51-05). Науковий керівник – Шейко В. М., доктор
істор. наук, професор, ректор (Харківська державна академія культури Міністерства культури України). Опоненти:
Панасюк В. Ю., доктор мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); Бортник К. В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури драматичного театру (Харківський національний
університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України). (487/10)
Борисенко Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства: «Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини XIX –
першої третини XX століть» (17.00.07 – дизайн). Спецрада
К 35.052.25 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-25-36). Науковий керівник – Мигаль С. П., кандидат архітектури, доцент, професор кафедри дизайну (Національний лісотехнічний університет
України МОН України). Опоненти: Яковець І. О., доктор
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну
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(Черкаський державний технологічний університет МОН
України); Бейлах О. Д., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтв (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України). (497/10)
Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна, тимчасово не працює: «Ергодизайнерські принципи організації
інтер’єрних просторів ресторанних закладів» (17.00.07 –
дизайн). Спецрада К 35.052.25 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-25-36). Науковий керівник – Мироненко В. П., доктор архітектури,
професор, декан архітектурного факультету (Харківський
національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська державна академія культури); Павлів А. П., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну та
основ архітектури (Національний університет «Львівська
політехніка»). (498/10)
Ван Лунчуань, викладач кафедри сольного співу Ліннаньського педагогічного університету, м. Чжаньцзян,
провінція Гуандун, КНР: «Оперна сюжетологія як предмет сучасного музикознавства» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній
музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського,
63; тел./факс 726-97-47, факс 726-78-76). Науковий керівник – Грібінєнко Ю. О., кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової). Опоненти: Гребенюк Н. Є., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри сольного
співу (Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського); Мудрецька Л. Г., кандидат
мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри історії
музики (Київська муніципальна академія музики імені
Р. М. Глієра). (637/10)
Чжан Мяо, викладач кафедри сольного співу Ліннаньського педагогічного університету, м. Чжаньцзян,
провінція Гуандун, КНР: «Вокально-виконавські чинники оперного стилю: інтонаційно-мелодійна типологія»
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в
Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса,
вул. Новосельського, 63; тел./факс 726-97-47, факс 72678-76). Науковий керівник – Марік В. Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та
музичної етнографії (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Гребенюк Н. Є.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри сольного співу (Харківський національний універси125
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тет мистецтв імені І. П. Котляревського); Пиж’янова Н. В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
музикознавства та вокально-хорових дисциплін (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини). (638/10)
Сунь Пейянь, викладач музичного факультету Ляонінського педагогічного університету, м. Далянь, провінція
Ляонін, КНР: «Жанровий стиль як категорія музичновиконавського мислення (на матеріалі фортепіанної
творчості)» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д
41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені
А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023,
м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел./факс 726-97-47,
факс 726-78-76). Науковий керівник – Александрова Н. Г.,
кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики та композиції (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти:
Александрова О. О., доктор мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки
вчителя (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); Чеботаренко О. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музико
знавства, інструментальної та хореографічної підготовки
(Криворізький національний університет). (639/10)
Фрасинюк Анастасія Борисівна, викладач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної
музичної академії імені А. В. Нежданової: «Гра як діалогічний феномен у творчості Моріса Равеля» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел./факс 726-97-47, факс 726-78-76). Науковий
керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри історії музики та музичної
етнографії (Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової). Опоненти: Жаркова В. Б., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії зарубіжної музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського); Чеботаренко О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства,
інструментальної та хореографічної підготовки (Криворізький національний університет). (640/10)
Данилова Вікторія Євгенівна, організатор культурнодозвіллєвої діяльності відділу молодіжних ініціатив КЗ
«Харківський міський центр дозвілля молоді»: «Спеціальна художня подія: види, функції, режисура (кінець XX –
початок XXI ст.)» (26.00.01 – теорія та історія культури).
Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній академії
культури Міністерства культури України (61057, м. Харків,
Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник –
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор,
декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська дер126

жавна академія культури Міністерства культури України).
Опоненти: Панасюк В. Ю., доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту
соціокультурної діяльності (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України);
Партола Я. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан
театрального факультету (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства
культури України). (488/10)
АРХІТЕКТУРА
Діб Мішель Закарія, аспірант кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури: «Типологічні основи проектування пасивних житлових будинків на території України» (18.00.02 – архітектура будівель і споруд). Спецрада
Д 26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий
керівник – Сергейчук О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри архітектурних конструкцій (Київський
національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Чернявський В. Г., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури); Шулдан Л. О., кандидат архітектури, доцент,
доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
Інституту архітектури (Національний університет «Львівська політехніка»). (358/10)
Данько Катерина Станіславівна, асистент кафедри рисунка та живопису архітектурного проектування цивільних
будівель і споруд: «Методичні основи архітектурно-планувальної організації енергоефективних багатоквартирних житлових будинків» (18.00.02 – архітектура будівель
і споруд). Спецрада Д 26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
241-55-80). Науковий керівник – Кащенко Т. О., кандидат
архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (Київський національний університет будівництва і архітектури). Опоненти:
Жовква О. І., доктор архітектури, доцент, головний спеціаліст департаменту містобудування та архітектури Київської
міськдержадміністрації); Шулдан Л. О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування
та інженерії Інституту архітектури (Національний університет «Львівська політехніка»). (359/10)
Знак Іван Богданович, асистент кафедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка»: «Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України» (18.00.01 – теорія архітектури,
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
(032) 238-26-28). Науковий керівник – Ремешило-Рибчинська О. І., кандидат філософ. наук, доцент кафедри
дизайну та основ архітектури (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Лукомська З. В., доктор архітектури, професор кафедри
архітектурного проектування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Смоляк В. В., кандидат архітектури, доцент кафедри
містобудування та архітектури (Вінницький державний
технічний університет МОН України). (466/10)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Балабанова Ксенія Вікторівна, асистент кафедри психології Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
«Психологічні особливості життєздатності працівників
ДСНС України» (19.00.09 – психологія діяльності в особ
ливих 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 – Перелигіна Л. А., доктор біол.
наук, професор, начальник кафедри психології діяльності
в особливих умовах (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: 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); Потапчук Є. М., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри психології та педагогіки (Хмельницький національний університет). (11/10)
Крещук Катерина Юріївна, викладач-методист соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України: «Професійні стереотипи та їх вплив на успішність діяльності рятувальників»
(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).
Спецрада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-20). Науковий
керівник – Перелигіна Л. А., доктор біол. наук, професор,
начальник кафедри психології діяльності в особливих
умовах (Національний університет цивільного захисту
України). Опоненти: Кузнєцов М. А., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри практичної психології
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Широбоков Ю. М., кандидат психол.
наук, доцент, начальник НДЛ морально-психологічного
забезпечення Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). (45/10)
Вахнован Мирослава Миколаївна, викладач кафедри
іноземних мов Національного медичного університету
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імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Взаємозв’язок
мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови»
(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 – Максименко К. С., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ
України). Опоненти: Корніяка О. М., доктор психол. наук,
професор, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України); Онуфрієва Л. А., кандидат
психол. наук, доцент, завідувач кафедри загальної та
практичної психології (Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет імені Івана Огієнка МОН
України). (46/10)
Яновська Світлана Германівна, старший викладач
кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Психологічна структура підприємницької активності в
малому бізнесі» (19.00.10 – організаційна психологія;
економічна 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 – Кряж І. В., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Карамушка Л. М., доктор психол. наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, заступник
директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології (Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України); Іщук О. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології, заступник декана
з наукової роботи факультету соціальної педагогіки та
психології (Запорізький національний університет МОН
України). (47/10)
Севост’янов Павло Олександрович, інженер І категорії кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Особливості організації особистісного компоненту індивідуального досвіду» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 64.051.08 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-50-88). Науковий керівник – Кряж І. В., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної
психології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Кузнєцов М. А.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри
практичної психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України);
Попова Г. В., кандидат психол. наук, доцент, професор ка127
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федри педагогіки та психології управління соціальними
системами (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (48/10)
Павленко Оксана Володимирівна, науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту
психології імені Г. С. Костюка НАПН України: «Досвід як
чинник становлення життєвої перспективи особистості»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел.
288-33-20). Науковий керівник – Швалб Ю. М., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри соціальної
роботи (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). Опоненти: Осьодо В. І., доктор
психол. наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України); Тищенко Л. В.,
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психології (Маріупольський державний університет
МОН України). (104/10)
Поканевич Олена Анатоліївна, головний фахівець
відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного
забезпечення управління персоналу ГУ ДСНС України у
м. Києві: «Формування психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх пожежних рятувальників»
(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).
Спецрада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023 м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-20). Науковий
керівник – 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: Сафін О. Д., доктор психол. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри психології (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
Миронець С. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри психології (Київський національний торговельно-економічний університет). (251/10)
Помазова Оксана Вікторівна, завідувач кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін Української
євангельської теологічної семінарії: «Психологічні особ
ливості самосвідомості підлітків із суб’єктивним переживанням самотності» (19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія). Спецрада К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Меднікова Г. І., кандидат психол. наук, доцент, професор кафедри
практичної психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України).
Опоненти: Шандрук С. К., доктор психол. наук, професор,
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професор кафедри психології і соціальної роботи (Тернопільський національний економічний університет МОН
України); Вдовіченко О. В., кандидат психол. наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики практичної психології
(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України). (252/10)
Мещеряков Дмитро Сергійович, молодший науковий
співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка
НАПН України: «Розвиток суб’єктної активності дорослих
користувачів соціальних мереж» (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 – Смульсон М. Л., доктор психол. наук, професор,
академік НАПН України, завідувач лабораторії сучасних
інформаційних технологій навчання (Інститут психології
імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Чернобровкін В. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»); Зінченко О. В., кандидат психол. наук, старший викладач кафедри психології
(Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка МОН України). (256/10)
Педько Катерина Василівна, судовий експерт криміналістичної лабораторії Київського НДІ судових експертиз
Міністерства юстиції України: «Психологічні чинники відновлення соціального капіталу внутрішньо переміщених
осіб» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та
політичної психології НАПН України (04070, м. Київ, вул.
Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник – Кочубейник О. М., доктор психол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Опоненти:
Блинова О. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри загальної та соціальної психології (Херсонський
державний університет МОН України); Ніздрань-Федорович О. А., кандидат психол. наук, доцент кафедри клінічної
психології (Український католицький університет). (281/10)
Челахова Анастасія Степанівна, психолог Медичного
центру психотерапії, психіатрії та практичної психології
«Софія», м. Київ: «Індивідуально-психологічні і сімейні детермінанти дезадаптації представників молодіжних
субкультур та ї ї психологічна корекція» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56).
Науковий керівник – Маркова М. В., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації (Харківська
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Шевченко Н. Ф., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Запорізький національний університет МОН України); Мозгова Г. П., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психосоматики та психологічної реабілітації (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України).
(286/10)
Мустафаєв Сейдамет Мустафайович, інженер-електрик, спеціалізована школа І–ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 165, м. Київ: «Особливості
комунікативної компетентності підлітків з інтернет-залежною поведінкою» (19.00.05 – соціальна психологія;
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 26.453.01
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України
(01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Максимова Н. Ю., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри соціальної реабілітації та
соціальної педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Бондарчук О. І., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри психології управління (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); Малєєва Н. С., кандидат психол. наук, науковий співробітник лабораторії
психології спілкування (Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України). (296/10)
Ходаківський Юліан Станіславович, психолог Медичного центру психотерапії, психіатрії та практичної психології «Софія», м. Київ: «Особливості афективно-конативної сфери у хворих з хронічним больовим синдромом
спини та їх психологічна корекція» (19.00.04 – медична
психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Маркова М. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сексології, медичної психології,
медичної та психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Харченко Д. М., доктор психол. наук, професор,
завідувач кафедри психології (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького МОН України);
Мухаровська І. Р., доктор мед. наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (300/10)
Гура Наталя Анатоліївна, приватний підприємець,
практичний психолог в Центрі ментальної генетики: «Організаційно-психологічні чинники розвитку та переривання кар’єри» (19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). Спецрада К 26.130.02 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03131, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий керівник – СинСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

гаївська І. В., кандидат психол. наук, доцент (Університет
економіки та права «КРОК»). Опоненти: Карамушка Л. М.,
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, заступник директора з науково-організаційної
роботи та міжнародних наукових зв’язків (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України); Грубі Т. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри практичної психології
(Інститут людини Київського університету імені Бориса
Грінченка). (431/10)
Чорна Наталія Василівна, викладач кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Соціально-психологічні особливості формування
музичної культури майбутніх вчителів засобами національного фольклору» (19.00.05 – соціальна психологія;
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у
Східноукраїнському національному університеті імені
Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42).
Науковий керівник – Турбан В. В., доктор психол. наук,
професор, завідувач лабораторії загальної психології та
історії психології імені В. А. Роменця (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор, професор
кафедри соціальної психології та психології розвитку
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України); Боярин Л. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри педагогіки, психології
та теорії управління освітою (Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області МОН України).
(460/10)
Суслова Валерія Олександрівна, старший викладач
кафедри соціальної допомоги та практичної психології
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України: «Соціально-психологічна адаптація
іноземних студентів до освітнього середовища вищого
навчального закладу» (19.00.05 – соціальна психологія;
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Смокова Л. С., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної допомоги та практичної
психології (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Ковальчук З. Я.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри психології (Львівський державний університет внутрішніх
справ); Боярин Л. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою
(Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області МОН України). (462/10)
Никоненко Людмила Володимирівна, молодший
науковий співробітник лабораторії психології політи129

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ко-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України: «Соціально-психологічні
особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів» (19.00.11 – політична психологія). Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (04070,
м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий
керівник – Вознесенська О. Л., кандидат психол. наук,
провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Опоненти:
Дроздов О. Ю., доктор психол. наук, доцент, завідувач
кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені
М. А. Скока (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Абаніна Г. В., кандидат
психол. наук, доцент кафедри психології (Університет
економіки та права «КРОК»). (464/10)
Гаврилюк Ірина Олександрівна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: «Особистісно-адаптаційні предиктори суверенності психологічного простору студентської молоді»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан
факультету психології і соціології (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор, завідувач
лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
Карпенко Є. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри психології (Львівський державний університет
внутрішніх справ). (522/10)
Омелянюк Сергій Миколайович, викладач кафедри
психології ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України: «Соціально-психологічні особливості дискурсу військової загрози в соціальних
мережах» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Турбан В. В., доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології
імені В. А. Роменця (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Бочелюк В. Й., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології
(Національний університет «Запорізька політехніка» МОН
України); Савчук О. А., кандидат психол. наук, старший
викладач кафедри філософії (Харківський національний
університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України). (463/10)
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Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України: «Соціально-психологічні
особливості сприймання молоддю ґендерних ролей»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної
роботи). Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та
політичної психології НАПН України (04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник – Горностай П. П., доктор психол. наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії психології
малих груп та міжгрупових відносин (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Опоненти:
Заграй Л. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної психології та психології розвитку
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України); Дудар О. В., кандидат
психол. наук, доцент кафедри менеджменту освіти і
практичної психології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України). (647/10)
Ільїна Оксана Василівна, старший викладач кафедри
ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування психологічної готовності майбутніх ортопедагогів-реабілітологів до професійної діяльності» (19.00.08 – спеціальна психологія). Спецрада Д
26.053.23 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-37-80). Науковий керівник – Шевцов А. Г., доктор пед. наук, професор, директор
департаменту ліцензування і акредитації МОН України.
Опоненти: Яковлева С. Д., доктор психол. наук, доцент,
завідувач кафедри корекційної освіти (Херсонський державний університет); Гаврилов О. В., кандидат психол.
наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних
методик (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). (760/10)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Уджмаджурідзе Георгій Гурамович, заступник директора по маркетингу ТОВ «Еластік пласт»: «Політична
участь як соціальна практика самоідентифікації особистостей у сучасному українському суспільстві» (22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-07-78). Науковий керівник – Кривошеїн В. В., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри соціології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти:
Лісеєнко О. В., доктор соціол. наук, професор, професор
кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (ДЗ «Південноукраїнській національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); ЩерСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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бина С. С., кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафедри
соціальної роботи та психології (Національний університет «Запорізька політехніка»). (538/10)
Пархоменко Олег Іванович, юрисконсульт ПрАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»: «Гендерні стереотипи як інструментальна основа маніпулювання в сімейному судочинстві України: соціологічний аспект» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватному університеті
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061)
228-07-78). Науковий керівник – Романенко Ю. В., доктор
соціол. наук, професор, професор кафедри міжнародних
медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту
міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Горошко О. І.,
доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Яценко М. А., кандидат соціол. наук, доцент, доцент
кафедри соціології та психології (Національний університет «Одеська юридична академія»). (540/10)

політехніка»); Рудік О. М., кандидат політ. наук, доцент,
доцент кафедри права та європейської інтеграції (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії управління при Президентові
України). (242/10)
Цумарєв Марат Іванович, заступник директора Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Формування
громадянської культури локальної демократії в сучасній
Україні» (23.00.03 – політична культура та ідеологія).
Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Колісніченко Р. М., доктор політ. наук, доцент,
директор (Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»).
Опоненти: Латигіна Н. А., доктор політ. наук, професор,
завідувач кафедри філософських та соціальних наук (Київський національний торговельно-економічний університет); Дмитришин Н. М., кандидат політ. наук, асистент
кафедри міжнародної інформації (Національний університет «Львівська політехніка»). (272/10)

Дутчак Оксана Анатоліївна, викладач кафедри соціології Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Відтворення робочої сили на українських швейних
фабриках у глобальних ланцюгах постачання» (22.00.03 –
соціальні структури та соціальні відносини). 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 – Богдан О. В., кандидат соціол. наук, доцент,
доцент кафедри соціології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Савельєв Ю. Б., доктор соціол. наук, доцент, доцент кафедри
методології та методів соціологічних досліджень (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Симончук О. В., кандидат соціол. наук, старший науковий
співробітник відділу соціальних структур (Інститут соціології НАН України). (292/10)

Постоловська Олександра Олегівна, викладач кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Політико-культурні
особливості трансформації політичної еліти сучасної
України» (23.00.03 – політична культура та ідеологія).
Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Остапенко М. А., доктор політ. наук, доцент,
доцент кафедри політичних наук (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Цокур Є. Г., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри
політології (Запорізький національний університет); Добіжа В. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри
правознавства і гуманітарних дисциплін (Вінницький ННІ
економіки Тернопільського національного економічного
університету). (280/10)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Марфобудінова Лідія Іванівна, тимчасово не працює:
«Ґендерна політична теорія як чинник концептуального
обґрунтування сучасної демократії участі» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 08.051.08 у
Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
72; тел. (056) 374-98-01). Науковий керівник – Ставченко С. В., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри політології (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара). Опоненти: Арабаджиєв Д. Ю., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та
політичних наук (Національний університет «Запорізька

Кравчук Ольга Юріївна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова: «Загрози та
виклики політичної безпеки України в умовах гібридної
війни» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Ростецька С. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Ніколаєнко Н. О., доктор політ. наук,
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професор, завідувач кафедри політології (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського);
Пашина Н. П., доктор політ. наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (Маріупольський державний університет). (293/10)
Кабанцева Ірина Анатоліївна, вчитель математики
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
№ 88 І – II ступенів»: «Антикорупційна протидія громадянського суспільства: досвід посткомуністичних країн
Центрально-Східної Європи» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий
керівник – Маслов Ю. К., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Польовий М. А., доктор
політ. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи (Одеська національна академія зв’язку
імені О. С. Попова); Милосердна І. М., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри політичних теорій (Національний
університет «Одеська юридична академія). (294/10)
Груєва Олександра Валеріївна, приватний нотаріус
Одеського міського нотаріального округу: «Політичний
акціонізм: поняття, форми, досвід використання в політичному процесі» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Маслов Ю. К., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Польовий М. А., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри політології
та державного управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Кройтор А. В.,
кандидат політ. наук, доцент кафедри політичних теорій
(Національний університет «Одеська юридична академія).
(295/10)
Смокова Ганна Ігорівна, спеціаліст І категорії відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики Покровської міськради Донецької області: «Формування
та чинники реалізації державної молодіжної політики
України у період 2014 – 2018 рр.» (23.00.02 – політичні
інститути та процеси). Спецрада К 11.051.13 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН
України (21021, м. Вінниця, вулиця 600-річчя, 21; тел.
(0432) 50-89-37). Науковий керівник – Чальцева О. М.,
доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління (Донецький національний
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університет імені Василя Стуса МОН України). Опоненти:
Денисюк С. Г., доктор політ. наук, професор, професор
кафедри суспільно-політичних наук, в. о. проректора з
науково-педагогічної роботи по організації виховного
процесу (Вінницький національний технічний університет МОН України); Краснопольська Т. М., кандидат політ.
наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН
України). (530/10)
Тіт Ольга Геннадіївна, фахівець профспілкового комітету Об’єднаної профспілкової організації працівників
освіти і науки Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара: «Політичний проект як інституційна форма громадянського активізму в сучасній Україні»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д
08.051.08 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01). Науковий керівник – Тупиця О. Л., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Батрименко О. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Пащенко В. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). (539/10)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Хоменко Олександр Сергійович, тренер-викладач
з військово-спортивного багатоборства Обласної дитячо-юнацької спортивної школи єдиноборств: «Удосконалення процесу фізичного виховання студентів
аграрних спеціальностей на основі секційних занять
військово-спортивним багатоборством» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державному
університеті фізичної культури імені Івана Боберського
МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел.
(032) 255-32-01). Науковий керівник – Рибалко П. Ф.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти:
Романчук С. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, начальник кафедри фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту (Національна
академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного);
Ольховий О. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (140/10)
Синиця Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Корекція фізичного стану жінок першого зрілого віку
засобами оздоровчої аеробіки та ментального фітнесу»
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних
груп населення). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;
тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник – Шестерова Л. Є.,
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). Опоненти: Павлова Ю. О., доктор наук з
фіз. виховання та спорту, старший науковий співробітник,
професор кафедри теорії та методики фізичної культури
(Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського); Єракова Л. А., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри здоров’я,
фітнесу і рекреації (Національний університет фізичного
виховання і спорту України). (141/10)
Алзін Ходуд Салман, тимчасово не працює: «Фізична
реабілітація хворих на поперековий остеохондроз після
стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д
35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського МОН України (79007,
м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник – Колесниченко В. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти:
Андрійчук О. Я., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Герасименко О. С., кандидат наук
з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (142/10)
Комаринська Наталія Богданівна, тимчасово не працює: «Удосконалення фізичної підготовки гімнасток першого року занять на етапі початкової спортивної підготовки» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському
державному університеті фізичної культури імені Івана
Боберського МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник –
Омельяненко І. О., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
Опоненти: Худолій О. М., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики
фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної
культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Сосіна В. Ю., кандидат пед.
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наук, професор, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського). (143/10)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Хараїм Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом: «Роль інженера-консультанта у сфері
будівництва та експлуатації споруд в ході трансформації
механізмів 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 – Непомнящий О. М., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
адміністрування ННІ міжнародних відносин та соціальних
наук (Міжрегіональна академія управління персоналом).
Опоненти: Бурик З. М., доктор наук з держ. управління,
професор кафедри управління та бізнес-адміністрування
(Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника); 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). (15/10)
Лукіянчук Анатолій Анатолійович, заступник начальника управління – начальник відділу рибоохоронного патруля № 1 Управління Держагентства рибного господарства у Полтавській області: «Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору України»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
К 26.142.06 у Міжрегіональнії академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор
наук з держ. управління, професор, проректор з наукової
роботи (Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти: Дацій Н. В., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет);
Ніжніков М. Л., кандидат наук з держ. управління, радник
Голови Верховної Ради України. (43/10)
Мукан Богдана Степанівна, адвокат АБ «І. Мукана»:
«Реформування інституту Уповноваженого України у
справах Європейського суду з прав людини: державноуправлінський аспект» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (79491, м. Львів, вул. Сухомлинського,16; тел. (032)
234-65-68). Науковий керівник – Дробот І. О., доктор наук
з держ. управління, професор, професор кафедри дер133
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жавного управління (Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Грицяк І. А., доктор наук з держ. управління, професор, декан
факультету права та міжнародних відносин (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Баштанник А. Г.,
кандидат наук з держ. управління, заступник директора
(Дніпровське регіональне відділення Національної школи
суддів України). (90/10)
Кіндрат Людмила Русланівна, тимчасово не працює:
«Механізми забезпечення участі молоді в публічному
управлінні в контексті євроінтеграції України» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 26.810.02
у Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20;
тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник – Петроє О. М.,
доктор наук з держ. управління, доцент, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень (Національна академія державного управління при Президентові
України). Опоненти: Поспєлова Т. В., доктор наук з держ.
управління, доцент, професор кафедри управління (Київський університет імені Бориса Грінченка); Кулініч О. В.,
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України), керівник проектів (ГО «Інститут соціальної політики регіону»).
(173/10)
Рогуля Андрій Олексійович, начальник НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області:
«Функції органів місцевого самоврядування в організації
безпеки життєдіяльності територіальних громад України» (25.00.04 – місцеве самоврядування). Спецрада Д
26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона
Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник –
Дробот І. О., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри державного управління (Львівський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Мамонова В. В., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Михайлов В. М., кандидат наук з держ. управління,
доцент, заступник начальника інституту з науково-дослідної роботи (Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту). (174/10)
Савка Іван Іванович, начальник відділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України: «Становлення системи демократичного цивільного контролю над сектором
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безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції» (25.00.05 – державне управління у сфері державної
безпеки та охорони громадського порядку). Спецрада Д
26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038,
м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51).
Науковий керівник – Ворона П. В., доктор наук з держ.
управління, доцент, перший проректор (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України).
Опоненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ.
управління, завідувач кафедри публічного адміністрування та управління (Міжрегіональна академія управління персоналом); Клименко Н. Г., кандидат наук з держ.
управління, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою, начальник відділу
організації фундаментальних та прикладних досліджень
Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень
(Національна академія державного управління при Президентові України). (338/10)
Карнаухова Марія Дмитрівна, молодший науковий
співробітник проблемної НДЛ соціальних досліджень
ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України: «Феномен публічного управління
в перспективі наратології» (25.00.01 – теорія та історія
державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості
України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул.
Нововокзальна, 17; тел. (044) 284-38-94). Науковий керівник – Войтович Р. В., доктор наук з держ. управління,
професор, ректор (Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України Мінсоцполітики України).
Опоненти: Гурковський В. І., доктор наук з держ. управління, професор кафедри інформаційної політики та
цифрових технологій (Національна академія державного управління при Президентові України); Власенко С. Г.,
кандидат наук з держ. управління, начальник юридичного департаменту ТОВ «Факторинг Фінанс», адвокат.
(339/10)
Бобрицький Андрій Леонідович, оперативний уповноважений карного розшуку ГУНП у Полтавській області:
«Механізми взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів (поліції) на місцевому рівні: програмноцільовий підхід» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів
державної служби зайнятості України Мінсоцполітики
України (03038, м. Київ. вул. Нововокзальна, 17; тел. (044)
536-14-51). Науковий керівник – Ворона П. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, перший проректор (Інститут
підготовки кадрів державної служби зайнятості України).
Опоненти: Семенченко А. І., доктор наук з держ. управління, директор (Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові
України); Черчатий О. І., кандидат наук з держ. управління,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
доцент кафедри ПУА (Полтавська державна аграрна академія), директор Регіонального центру надання безоплатної
правової допомоги Полтавської області. (341/10)
Безрук В’ячеслав Миколайович, спеціаліст II категорії з питань землевпорядкування Підгірцівської сільради:
«Розвиток комунікативної компетентності державних
службовців» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел.
(044) 536-14-51). Науковий керівник – Даниленко Л. І.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (Національна
академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Онищук С. В., доктор наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри цивільного права, заслужений юрист України, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації; Власенко С. Г., кандидат наук
з держ. управління, начальник юридичного департаменту
ТОВ «Факторинг Фінанс», адвокат. (342/10)
Твердохлєб Марина Юріївна, начальник відділу паливно-енергетичного комплексу офісу великих платників
податків ДПС: «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект» (25.00.01 –
теорія та історія державного управління). Спецрада Д
26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038,
м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51).
Науковий керівник – Даниленко Л. І., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (Національна академія державного
управління при Президентові України). Опоненти: Онищук С. В., доктор наук з держ. управління, заслужений
юрист України, доцент, доцент кафедри цивільного права,
заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації; Канавець М. В., кандидат наук з держ. управління, директор Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу. (343/10)
Дяченко Андрій Васильович, регіональний консультант з юридичних питань у Житомирській області офісу
реформ Житомирського РВ ВАОМС «Асоціація міст України»: «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044)
536-14-51). Науковий керівник – Попок А. А., доктор наук
з держ. управління, віце-президент (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Дубич К. В., доктор наук з держ. управління,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів державної служби заСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

йнятості України); Горбатюк С. Є., кандидат наук з держ.
управління, директорат професійної освіти МОН України,
керівник експертної групи з питань управління та державно-приватного партнерства. (344/10)
Липовська Світлана Олексіївна, начальник відділу підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: «Забезпечення
організаційної здатності територіальних громад в умовах
децентралізації» (25.00.04 – місцеве самоврядування).
Спецрада К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05). Науковий
керівник – Давтян С. Г., кандидат наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики (Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Молодожен Ю. Б.,
доктор наук з держ. управління, доцент, директор (Одеський відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку
місцевого самоврядування»); Шульга А. А., кандидат наук
з держ. управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут державного управління
Чорноморського національного університету імені Петра
Могили). (400/10)
Дзядзіна Наталя Миколаївна, тимчасово не працює:
«Механізм публічного управління процесом формування
та узгодження пріоритетів регіонального розвитку України в умовах децентралізації» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 41.863.01 в Одеському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048)
705-97-05). Науковий керівник – Усатюк І. Ф., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Дегтярьова І. О., доктор наук з держ.
управління, доцент, директор Інституту публічного управління та адміністрування (Національна академія державного управління при Президентові України); Дунаєв І. В.,
доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). (632/10)
Алкум Майсара, аспірант кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних відносин та соціальних наук
Міжрегіональної академії управління персоналом: «Європейський вимір потенціалу взаємодії держави і громадян135

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ського суспільства в Україні» (25.00.01 – теорія та історія
державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Жукова І. В., кандидат наук з держ. управління,
доцент, старший науковий співробітник відділу публічного
управління цивільним захистом (Український науково-дослідний інститут цивільного захисту). Опоненти: Козаков В. М., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних
відносин (Національна академія державного управління
при Президентові України); Лашкіна М. Г., кандидат наук
з держ. управління, доцент кафедри журналістики (Національний авіаційний університет). (743/10)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Новікова Ганна Юріївна, бібліотекар II категорії наукової бібліотеки Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Середовищний музей як феномен сучасних культурних індустрій»
(26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство). Спецрада
Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник – Жукова О. В., кандидат істор. наук, доцент, директор Центру
розвитку музеєзнавства та пам’яткознавства (Харківський
гуманітарний університет «Народна українська академія»).
Опоненти: Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних
комунікацій (Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв України Міністерства культури України);
Руденко С. Б., кандидат культурології, старший викладач
кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних
цінностей (Київський національний університет культури і
мистецтв Міністерства культури України). (486/10)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Вербицька Ганна Анатоліївна, асистент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв: «Соціальні мережі в арабському
світі та їх вплив на трансформацію еліт» (27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада К
26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601,
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий
керівник – Ластовський В. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).
Опоненти: Садівничий В. О., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та філології
(Сумський державний університет); Лікарчук Н. В., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри державного
управління (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (674/10)
Пузанов Василь Михайлович, старший лаборант
кафедри транспортних технологій Запорізького націо136

нального технічного університету: «Трейлер фільму як
тип рекламного повідомлення: структурно-функціональні особливості та стратегії оптимізації» (27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада К
26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601,
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий
керівник – Пономаренко Л. Г., доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри мови та стилістики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Огар Е. І., доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, зв’язків
з громадськістю та реклами (Українська академія друкарства); Шевчук Ю. С., кандидат наук із соц. комунікацій, викладач кафедри тележурналістики та майстерності
актора (Київський національний університет культури і
мистецтв). (747/10)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Заєць Ігор Володимирович, молодший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України: «Механізм
експресії, регуляція активності та функціональне значення у клітині нової ізоформи кінази рибосомного білка S6 –
р60-S6К1» (03.00.03 – молекулярна біологія). Спецрада Д
26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН
України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044)
526-11-69). Науковий керівник – Філоненко В. В., доктор
біол. наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини (Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України). Опоненти: Колибо Д. В., доктор біол. наук,
професор лабораторії імунології (Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України); Шлапацька Л. М., кандидат
біол. наук, старший науковий співробітник (відділ молекулярної та клітинної патобіології (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України). (763/10)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Басс Оксана Олександрівна, асистент кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології
морозива із замінниками цукру» (05.18.04 – технологія
молочних, м’ясних продуктів і продуктів з гідробіонтів).
Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Поліщук Г. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології молока і молочних продуктів (Національний університет харчових технологій МОН України).
Опоненти: Ткаченко Н. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових
продуктів і косметики (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Рудакова Т. В., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу молочних продуктів та продуктів дитячого харчування (Інститут
продовольчих ресурсів НААН України). (25/10)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Пшенична Тетяна Володимирівна, асистент кафедри
технології молока і молочних продуктів Національного
університету харчових технологій: «Розроблення технології комплексного перероблення молока на концентрати
білково-ягідні» (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних
продуктів і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 26.058.03
у Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел.
(044) 289-95-55). Науковий керівник – Грек О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології молока і
молочних продуктів (Національний університет харчових
технологій МОН України). Опоненти: Баль-Прилипко Л. В.,
доктор тех. наук, професор, декан факультету харчових
технологій та управління якістю продукції АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України); Гребельник О. П., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України).
(54/10)
Москалюк Оксана Євгеніївна, асистент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології
м’ясопродуктів лікувально-профілактичного призначення» (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів
і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044)
289-95-55). Науковий керівник – Пешук Л. В., доктор с.г. наук, професор, професор кафедри технології м’яса і
м’ясних продуктів (Національний університет харчових
технологій МОН України). Опоненти: Ощипок І. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій (Львівський торговельно-економічний університет
Центральної спілки споживчих товариств України); Янчева М. О., доктор тех. наук, професор кафедри технології
м’яса (Харківський державний університет харчування та
торгівлі МОН України). (55/10)
Горбач Олександр Ярославович, технолог ТОВ «Тріо
ТАД», м. Київ: «Розробка технології варених ковбасних
виробів із комплексом тваринних білків і харчових волокон» (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів
і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті харчових технологій МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 28995-55). Науковий керівник – Пешук Л. В., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних
продуктів (Національний університет харчових технологій
МОН України). Опоненти: Янчева М. О., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри технології м’яса (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН
України); Поварова Н. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів
(Одеська національна академія харчових технологій МОН
України). (56/10)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19

Мнацаканян Марія Сергіївна, асистент кафедри технологій міжнародних перевезень і логістики ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет: «Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах
впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 26.059.01 у Національному транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. ОмеляновичаПавленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керівник –
Баранов Г. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій (Національний
транспортний університет МОН України). Опоненти: Шутко В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інженерії програмного забезпечення (Національний авіаційний університет МОН України); Цюцюра М. І., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України). (654/10)
Чуніхін Костянтин Вадимович, молодший науковий
співробітник ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму
НАН України»: «Магнітне поле електромагнітів систем керування космічними апаратами» (05.09.05 – теоретична
електротехніка). Спецрада Д 64.050.17 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2;
тел. (057) 707-66-56) Науковий керівник – Михайлов В. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерної
електрофізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Подольцев О.
Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу електроживлення технологічних систем (Інститут електродинаміки НАН України);
Вінніков Д. В., кандидат тех. наук, науковий співробітник
Інституту плазмової електроніки і нових методів прискорювання (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН
України). (762/10)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Басараб Володимир Ілліч, старший викладач кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»: «Державотворча концепція та національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 61.051.04 у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (0312) 61-3321). Науковий керівник – Вегеш М. М., доктор істор. наук,
професор, в. о. завідувача кафедри політології і державного управління (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Марчук В. В., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри політичних інститутів і
процесів (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Концур-Карабінович Н. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук
(Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). (741/10)
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Калуцький Сергій Сергійович, завідувач сектору «Старий замок» Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: «Постать Богдана Хмельницького
та формування національної аристократії в 40-х – 50-х рр.
XVII ст. у науковій творчості В. Липинського» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (18031, м.
Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Науковий
керівник – Степанков В. С., доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка);
Масненко В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри історії України (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Степанчук Ю. С., доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри історії та культури
України (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). (744/10)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Павлович Роман Володимирович, асистент кафедри
менеджменту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» МОН України, м. Слов’янськ: «Стратегія формування інвестиційного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України» (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 – Турченко Д.
К., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Донбаська державна машинобудівна академія МОН
України). Опоненти: Покатаєва О. В., доктор екон. наук,
професор, перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи (Класичний приватний університет); Тарасенко О. Ю., кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів,
обліку та оподаткування (Донецький державний університет управління МОН України, м. Маріуполь). (748/10)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Оксюта Олександр Григорович, помічник голови
Окружного адміністративного суду м. Києва: «Адміністративно-правове регулювання організації адміністративного
судочинства 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 – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук,
доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти:
Олійник О. В., доктор юрид. наук, доцент, директор Торговельно-економічного коледжу (Київський національний
торговельно-економічний університет); Татарова Т. О.,
кандидат юрид. наук, юрист (Правова корпорація «Татаров, Фариник, Головко»). (734/10)
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; фінан138

сове 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 навчально-наукового
інституту 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»). (745/10)
Давидова Наталія Валентинівна, викладач кафедри
цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Адміністративно-правове 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 (Дніпровська міськрада). (746/10)
Замахін Андрій Леонідович, начальник Головного
управління Національної поліції в Полтавській області:
«Адміністративно-правові засади взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами
місцевого самоврядування» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті
публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел.
228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор
юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та
ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного
адміністрування (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук,
викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів (Національна академія
прокуратури України). (749/10)
Богун Станіслав Сергійович, викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Принципи реалізації правоохоронної функції держави органами митної служби України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '19
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ційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Соболь Є. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Опоненти: Гаруст
Ю. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки ННІ права (Сумський державний
університет); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна
академія внутрішніх справ). (750/10)
Квашин Віктор Юрійович, адвокат Адвокатського
об’єднання «Адвокатська компанія Мельник і Квашин»:
«Адміністративно-правові засади забезпечення прав громадян в діяльності фіскальних органів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Дрозд О. Ю.,
доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Манжула А. А., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри галузевого права і правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка);
Шевченко С. І., кандидат юрид. наук, заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та
підвищення кваліфікації (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ). (751/10)

Купіна Л. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Кириченко В. Є., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін (Харківський національний університет
внутрішніх справ МВС України); Середа О. В., кандидат
юрид. наук, доцент, директор (Юридичне видавництво
«Право України»). (761/10)
Радчук Анатолій Анатолійович, заступник голови
суду Одеського окружного адміністративного суду: «Адміністративне судочинство у справах про застосування
санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень»
(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 – Іванищук А. А., доктор юрид. наук, старший дослідник, професор кафедри загально-кримінальних та
спеціальних дисциплін (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ).Опоненти:
Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений юрист України,
декан юридичного факультету (Запорізький національний
університет); Оксінь В. Ю., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник (Громадська організація «Академія
адміністративно-правових наук»). (764/10)

Арсірій Руслан Олександрович, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва: «Інформаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Іванищук А. А., доктор юрид. наук, старший дослідник, професор кафедри загально-кримінальних та спеціальних дисциплін (Харківський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ).
Опоненти: Мосьондз С. О., доктор юрид. наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи (Університет
сучасних знань); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук, доцент, правовий інспектор праці відділу правової інспекції
праці департаменту правового захисту (Федерація профспілок України). (752/10)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Лашук Наталія Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Чернігівського
національного технологічного університету: «Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у
процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 у
Національному університеті «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, МОН України (14013, м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Мамчин О. Б., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри мов і методики їх викладання
(Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Онкович Г. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов
та соціально-гуманітарних дисциплін (Київський медичний університет); Духаніна Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови гуманітарного
спрямування № 3 (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (753/10)

Дубінко Дмитро Олегович, заступник директора ДП
«Інформаційні судові системи»: «Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К
64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник –

Рибченко Лариса Костянтинівна, заступник директора
громадської організації «Бригантина м. Києва»: «Педагогічні умови організації корекційної роботи з аутичними
дітьми» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д
26.053.23 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – Шульженко Д. І., доктор психол. наук, професор,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
професор кафедри психокорекційної педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Миронова С. П., доктор пед. наук,
професор, завідувач і професор кафедри корекційної
педагогіки та інклюзивної освіти (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка); Позднякова О. Л., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри
спеціальної освіти та спеціальної педагогіки (КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької облради). (754/10)
Фірсова Ірина Володимирівна, тимчасово не працює:
«Активізація професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога в освітньому середовищі закладу вищої освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Радул В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). Опоненти: Данилюк С. С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогічних
наук, освітнього і соціокультурного менеджменту (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Горохова Г. І., кандидат пед. наук, викладач
суспільних дисциплін (Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного
університету). (755/10)
Хачатрян Єва Левонівна, аспірант кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця: «Формування міжкультурної дискурсивної
компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02
у Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка МОН України
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522)
22-18-34). Науковий керівник – Колбіна Т. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов
та міжкультурної комунікації (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Галета Я. В., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка); Барабаш В. А., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та документознавства (Центральноукраїнський національний
технічний університет). (756/10)
Сташук Ольга Олександрівна, викладач кафедри
соціальної роботи КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради:
«Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в
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центрах ранньої соціальної реабілітації» (13.00.04 – теорія
та методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02
у Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка МОН України
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522)
22-18-34). Науковий керівник – Нечипоренко В. В., доктор
пед. наук, доцент, ректор (КЗВО «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради). Опоненти: Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор,
проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини); Руденко Ю. Ю., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної
педагогіки та психології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (757/10)
Беспалова Оксана Олександрівна, старший викладач
кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка: «Формування готовності майбутніх
бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН
України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542)
22-14-95). Науковий керівник – Лянной Ю. О., доктор
пед. наук, професор, ректор (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти:
Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, проректор з
наукової роботи, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Куртова Г. Ю., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ, фізичного виховання, здоров’я
та спорту (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (758/10)
Король Олена Миколаївна, викладач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Формування інформатичної
компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах
диференційованого підходу» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87;
тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Шамоня В. Г.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри інформатики (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). Опоненти: Пономарьова Н. О., доктор пед. наук, доцент, декан фізико-математичного факультету (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Кухар Л. О., кандидат пед.
наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (759/10)
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