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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Хань Вей, професор, Коледж фізики Цзілінського
університету, м. Чанчунь, Китайська Народна Республіка: «Формування вуглецевих та оксидних наноструктур
для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження» (01.04.18 – фізика і хімія
поверхні). Спецрада Д 26.168.02 в Інституті металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 424-1005). Науковий консультант – Гогоці Ю. Г., доктор фіз.мат. наук, професор, директор (Інститут наноматеріалів
імені Е. Дж. Дрекселя Дрексельського університету,
м. Філадельфія, США). Опоненти: Коцюбинський В. О.,
доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника МОН
України); Горбик П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу наноматеріалів (Інститут хімії поверхні
імені О. О. Чуйка НАН України); Товстолиткін О. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики
плівок (Інститут магнетизму НАН та МОН України). (75/6)
Бушкова Віра Степанівна, докторант кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»:
«Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених
феритів нікелю» (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 – Яремій І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»). Опоненти: Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів (Інститут
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН
України); Борча М. Д., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційних
технологій та комп’ютерної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Галій П. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
фізики напівпровідників (Львівський національний університет імені Івана Франка). (87/6)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Григоренко Олександр Олегович, доцент кафедри
органічної хімії Київського національного університе126

ту імені Тараса Шевченка: «Циклічні амінокислоти, їх
похідні та аналоги – джерела сполук для створення лікарських засобів» (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 консультант – Комаров І. В., доктор
хім. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Вовк А. І.,
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України); Вовк М. В.,
доктор хім. наук, професор, заступник директора з
наукової роботи, завідувач відділу механізмів органічних реакцій (Інститут органічної хімії НАН України); Чебанов В. А., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, перший заступник
генерального директора з наукової роботи (ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»). (77/6)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Третьякова Олена Володимирівна, провідний науковий співробітник сектору гігієни і токсикології полімерів та продуктів горіння матеріалів лабораторії
промислової та екологічної токсикології ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»: «Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного
призначення як токсиколого-гігієнічна проблема»
(14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.554.01 у ДУ «Інститут медицини праці імені
Ю. І. Кундієва НАМН України» (01033, м. Київ, вул.
Саксаганського, 75; тел. (044) 289-47-77). Науковий консультант – Шафран Л. М., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
(ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ
України). Опоненти: Яворовський О. П., доктор мед.
наук, професор, академік НАМН України, завідувач
кафедри гігієни та екології № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Жмінько П. Г., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу «Інститут
експериментальної токсикології і медико-біологічних
досліджень» (ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»); Томашевська Л. А.,
доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії
токсикології (ДУ «Інститут громадського здоров’я
імені О. М. Марзєєва НАМН України»). (44/6)
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Парнікоза Іван Юрійович, завідувач медико-біологічного відділу ДУ «Національний антарктичний
науковий центр МОН України»: «Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia
antarctica Е `. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики» (03.00.16 – екологія). 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 – Кунах В. А., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу генетики
клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології та
генетики НАН України). Опоненти: Лукашов Д. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та
зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Нецветов М. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фітоекології (ДУ «Інститут
еволюційної екології НАН України»); Коніщук В. В.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання (Інститут агроекології і природокористування НААН України). (93/6)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Титюк Валерій Костянтинович, доцент кафедри
електромеханіки Криворізького національного університету: «Наукові основи керування пуском потужних
електроприводів, оптимізованим за енергетичною
ефективністю» (05.09.03 – електротехнічні комплекси
та системи). Спецрада Д 45.052.01 у Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
електромеханіки (Інститут електродинаміки НАН України); Марущак Я. Ю., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електропривода і комп’ютеризованих
електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України); Бушер В. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри електромеханічних
систем з комп’ютерним управлінням ННІ електромеханіки і енергоменеджменту (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (10/6)
Головенко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства
Луцького національного технічного університету МОН
України: «Розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного» (05.18.02 – технологія зернових, бобових,
круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних
культур). Спецрада Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті МОН України (73008,
м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-6910). Науковий консультант – Тіхосова Г. А., доктор тех.
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наук, професор, професор кафедри товарознавства,
стандартизації та сертифікації (Херсонський 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); Налобіна О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування); Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення
агропромислового комплексу (Луцький національний
технічний університет МОН України). (18/6)
Левчук Катерина Григорівна, науковий співробітник
відділу теорії металічного стану Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України: «Удосконалення
наукових основ моделювання динамічних процесів ліквідації прихоплень бурильного інструмента» (05.15.12 –
машини нафтової та газової промисловості). Спецрада
Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342)
72-71-07). Науковий консультант – Мойсишин В. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої
математики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Яким Р. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Харченко Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»); Нікітіна Н. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
стійкості процесів (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). (59/6)
Мозговий Андрій Олексійович, доцент кафедри геотехніки та підземних споруд Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд
каскадів гідроелектростанцій» (05.23.01 – будівельні
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 64.820.02
в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий консультант – Вайнберг О. І., доктор тех. наук, професор,
заступник генерального директора (ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»). Опоненти: Бамбура А. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач відділу надійності конструкцій
будівель і споруд (ДП «Державний НДІ будівельних
конструкцій» Мінрегіонбуд України); Воскобійник О. П.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри будівельних конструкцій (Харківський
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національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України); Клименко Є. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних
конструкцій та транспортних споруд (Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України).
(65/6)
Іванов Віталій Олександрович, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету: «Науково-прикладні
основи підвищення ефективності обробки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 41.052.02 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-23). Науковий консультант – Залога В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування,
верстатів та інструментів (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Ступницький В. В., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри технології машинобудування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Пасічник В. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій
машинобудування (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України); Пермяков О. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (86/6)
Крот Ольга Петрівна, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної екології Харківського
національного університету будівництва та архітектури: «Моделювання та оптимізація процесів термічного знешкодження побутових і промислових відходів
у теплогенеруючих установках» (05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання). Спецрада Д
64.056.01 у Харківському національному університеті
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий
консультант – Редько О. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
(Харківський національний університет будівництва та
архітектури). Опоненти: Желих В. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і
вентиляції (Національний університет «Львівська політехніка»); Щербина В. Ю., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Ведь В. Є., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів і
апаратів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (107/6)
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Ямшинський Михайло Михайлович, доцент кафедри
ливарного виробництва чорних та кольорових металів
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Жаростійкі та зносостійкі ливарні сплави на основі
заліза для роботи в екстремальних умовах» (05.16.04 –
ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 у Фізикотехнологічному інституті металів та сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. (044)
424-35-15). Науковий консультант – 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»). Опоненти:
Луньов В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва»
(Запорізький національний технічний університет); Пономаренко О. І., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових
металів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Хричиков В. Є., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри ливарного виробництва (Національна металургійна академія України). (112/6)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Лук’яненко Олександр Вікторович, старший викладач кафедри культурології та методики викладання
культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка:
«Повсякдення колективів педагогічних вишів Радянської України кінця 1920-х – початку 1950-х років: історико-культурологічний вимір» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел.
35-28-50). Опоненти: Мельничук О. А., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Михайлюк О. В., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри документо
знавства та інформаційної діяльності (Національна металургійна академія України); Стрільчук Л. В., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої
історії (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). (16/6)
Стецик Юрій Орестович, докторант кафедри давньої
історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка: «Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 1783 рр.): просопографічне дослідження» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-20).
Науковий консультант – Войтович Л. В., доктор істор.
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наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Довбищенко М. В.,
доктор істор. наук, доцент, учений секретар (Музей книги та друкарства України, м. Київ); Пилипів І. В., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних
та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського
ННІ менеджменту (Тернопільський національний економічний університет); Тригуб О. П., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (29/6)
Машталір Вадим Віталійович, заступник начальника інформаційно-аналітичного управління Головного
управління персоналу Генштабу Збройних Сил України:
«Військово-історичне музейництво в Україні: передумови, становлення та розвиток (кінець XIX – початок XXI
століть)» (26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство).
Спецрада Д 38.134.01 у Центрі пам’яткознавства НАН
України і Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9,
корп. 19; тел. 280-78-79). Науковий консультант –
Гріффен Л. О., доктор тех. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Центр пам’яткознавства НАН
України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури). Опоненти: Даниленко В. М., доктор
істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини XX століття (Інститут історії України НАН України);
Федорова Л. Д., доктор істор. наук, старший науковий
співробітник, молодший науковий співробітник (Центр
пам’яткознавства НАН України і Українське товариство
охорони пам’яток історії та культури); Фурман І. І., доктор істор. наук, доцент, начальник кафедри історії війн
і воєнного мистецтва (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). (82/6)
Муравська Світлана Василівна, старший викладач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму МОН України: «Музеї
закладів вищої освіти Західної України в контексті історичного розвитку (XIX – початок XXI ст.)» (26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство). Спецрада Д 38.134.01
у Центрі пам’яткознавства НАН України і Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури (01015,
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19; тел. 280-78-79). Науковий консультант – Гріффен Л. О., доктор тех. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Центр
пам’яткознавства НАН України і Українське товариство
охорони пам’яток історії та культури). Опоненти: Маньковська Р. В., доктор істор. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут історії України НАН України); Рижева Н. О., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії та археології (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського); Вербицька П. В., доктор пед.
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19

наук, професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини (Національний університет
«Львівська політехніка»). (96/6)
Сидорович Олександр Сергійович, доцент кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний
інститут»: «Споживча кооперація в суспільно-політичному та соціально-економічному житті України (друга
половина 1940-х – 1980-і роки)» (07.00.01 – історія
України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044)
234-11-08). Опоненти: Баран В. К., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
України (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки); Нікілєв О. Ф., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри історії України (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Романюк І. М., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (131/6)
Ющенко Петро Андрійович, професор кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Києворуська
спадщина в історичній пам’яті українського суспільства
(XII – початок XXI ст.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Опоненти: Гуржій О. І., доктор істор. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу історії України середніх
віків та раннього нового часу (Інститут історії України
НАН України); Рафальський О. О., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, директор
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса); Турченко Ф. Г., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри новітньої історії України
(Запорізький національний університет). (132/6)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Слатвінська Марина Олександрівна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного
університету: «Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової системи» (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) 723-6158). Науковий консультант – Баранова В. Г., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового
менеджменту та фондового ринку (Одеський національний економічний університет). Опоненти: Варналій З. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені
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Тараса Шевченка); Десятнюк О. М., доктор екон. наук,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи
(міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) (Тернопільський національний економічний університет);
Міщенко В. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки та менеджменту (ДВНЗ «Університет банківської справи»). (141/6)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Дойчик Максим Вікторович, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника:
«Ідея гідності: від Античності до Модерну (історикофілософський аналіз)» (09.00.05 – історія філософії).
Спецрада Д 08.051.11 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-01). Опоненти: Аляєв Г. Є., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії і соціально-політичних
дисциплін (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка); Мозгова Н. Г., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Сторожук С. В., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри філософії (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (115/6)
Окорокова Віра Вікторівна, доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»: «Постмодерністське моделювання
образу нової соціальної реальністі» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
41.053.02 у ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН
України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська,
26; тел. (0482) 732-09-52). Науковий консультант –
Добролюбська Ю. А., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії та методології
науки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти:
Пальчинська М. В., доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та історії України (Одеська
національна академія зв’язку імені О. С. Попова); Халапсіс О. В., доктор філософ. наук, професор кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ); Скринник З. Е., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»). (25/6)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дубенко Олена Юріївна, доцент кафедри теорії та
практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені
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Тараса Шевченка: «Національні поетичні картини світу
у лінгвокогнітивному та перекладознавчому аспектах»
(10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 26.001.19 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Голубовська І. О., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри загального мовознавства, класичної філології
та неоелліністики Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Тараненко О. О., доктор філол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства (Інститут
мовознавства імені О. О. Потебні НАН України); Карпенко О. Ю., доктор філол. наук, завідувач кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Ребрій О. В., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства
імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (47/6)
Серебрянська Ірина Миколаївна, доцент кафедри
журналістики та філології Сумського державного університету: «Концепт освіта в дискурсивних вимірах»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.001.19
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Поповський А. М., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач кафедри загального та прикладного
мовознавства і слов’янської філології (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця);
Голобородько К. Ю., доктор філол. наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (Харківський національний
університет імені Г. С. Сковороди); Олексенко В. П., доктор філол. наук, професор, декан факультету української філології та журналістики (Херсонський державний університет). (139/6)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Костащук Іван Іванович, доцент кафедри географії
України та регіоналістики Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Формування релігійного простору та його вплив на суспільні процеси»
(11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.163.01 в Інституті географії НАН України (01030,
м. Київ, вул. Володимирська, 44; тел. (044) 234-61-93).
Опоненти: Топчієв О. Г., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова); Мезенцев К. В., доктор географ.
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наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Підгрушний Г. П., доктор географ. наук, професор, завідувач сектору територіальної
організації суспільства (Інститут географії НАН України). (46/6)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Маріц Дарія Олександрівна, доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00).
Науковий консультант – Литвиненко В. І., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ННІ права імені князя Володимира Великого
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Бєляков К. І., доктор юрид. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії
інформаційного права (НДІ інформатики і права НАПрН
України); Грохольський В. Л., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення (Одеський державний університет внутрішніх справ); Калюжний Р. А., доктор юрид.
наук, професор, заступник директора з наукової роботи
(Навчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету). (83/6)
Шульга Андрій Михайлович, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ:
«Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в
Україні: теоретико-правовий аспект» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському
національному університеті внутрішніх справ МВС
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. (057) 739-81-81). Науковий консультант – Тютюгін В. І., кандидат юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри кримінального права № 1 (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Дудоров О. О., доктор
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач НДЛ з проблем попередження,
припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України (Луганський
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Житний О. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
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університет імені В. Н. Каразіна); Корнякова Т. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист України,
завідувач кафедри адміністративного і кримінального
права (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара). (92/6)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Мосьпан Наталя Вікторівна, доцент кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка: «Тенденції взаємодії
вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий консультант – Сисоєва С. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член
(академік) НАПН України. Опоненти: Таланова Ж. В.,
доктор пед. наук, доцент, головний науковий співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті
(Інститут вищої освіти НАПН України); Журавська Н. С.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами
(Національний університет біоресурсів та природокористування України); Волярська О. С., доктор пед. наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки та психології (Маріупольський державний університет). (172/6)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Ідашкіна Наталя Георгіївна, завідувач кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої консолідації кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи» (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 консультант – Гудар’ян О. О., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти:
Матрос-Таранець І. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології (Українська військово-медична академія Міноборони України); Гулюк А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ННІ
післядипломної освіти (ДВНЗ «Одеський національний
медичний університет» МОЗ України); Копчак А. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри стоматології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). (3/6)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Убогов Сергій Геннадійович, завідувач кафедри
контролю якості і стандартизації лікарських засобів
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика: «Методологічні та прикладні заса131
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ди інтегративної моделі забезпечення якості лікарських
засобів на етапах реалізації і медичного застосування»
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у
Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий консультант – Трохимчук В. В., доктор фарм. наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан
медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор кафедри організації і економіки фармації (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Руденко В. В., доктор фарм. наук, професор, заслужений
працівник охорони здоров’я України, професор кафедри військової фармації (Українська військово-медична
академія Міноборони України); Немченко А. С., доктор
фарм. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри організації та економіки
фармації (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Унгурян Л. М., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри організації та економіки
фармації (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (102/6)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Яцина Олена Федорівна, доцент кафедри психології
факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України: «Постмодерні трансформації соціально-психологічних практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства» (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.
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425-24-08). Науковий консультант – 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: Васильченко О. М., доктор психол. наук, професор кафедри психології (ДВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
МОН України); Заграй Л. Д., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України); Яблонська Т. М., доктор психол. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (97/6)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Козьма Василь Васильович, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України: «Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний
аналіз» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки).
Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Опоненти: Бушанський В. В., доктор політ. наук, доцент,
головний науковий співробітник відділу етнополітології (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України); Вонсович С. Г., доктор
політ. наук, доцент, завідувач кафедри політології та
соціології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Головатий М. Ф., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології,
соціології та соціальної роботи (ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). (118/6)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Дреботій Роман Григорович, асистент Львівського
національного університету імені Івана Франка: «Побудова та аналіз hp-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції»
(01.01.07 – обчислювальна математика). Спецрада Д
35.051.07 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий
керівник – Шинкаренко Г. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Кутнів М. В., доктор фіз.-мат. наук,
провідний науковий співробітник відділу числових методів математичної фізики (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН
України); Вербіцький В. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри обчислювальної математики (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова). (57/6)
Ганич Руслан Пилипович, старший викладач кафедри фізики Дніпровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Структура й властивості сплавів на основі заліза, отриманих за допомогою імпульсного електролізу»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 08.051.02
у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01, 374-98-22, факс (056)
374-98-41, 374-98-42). Науковий керівник – Заблудовський В. О., доктор тех. наук, професор (Дніпровський
національний університет залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна). Опоненти: Лоскутов С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри фізики (Запорізький національний технічний
університет); Рябцев С. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент,
завідувач кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара). (76/6)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Сабадах Оксана Петрівна, фахівець комп’ютерного
класу навчальних лабораторій кафедри хімії середовища та хімічної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Синтез, властивості та біологічна активність триазенів
9,10-антрацендіону і його похідних» (02.00.03 – оргаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19

нічна хімія). Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Тарас Т. М., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри хімії середовища та хімічної
освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України). Опоненти:
Гевусь О. І., доктор хім. наук, доцент кафедри органічної хімії (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Онисько М. Ю., кандидат хім.
наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України). (72/6)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Пастиря Aннa Сергіївна, фахівець з продукції напрямку медична генетика ТОВ «Біолабтех ЛТД»: «Молекулярно-біологічна характеристика виявлених в
Україні ізолятів вірусу інфекційної бурсальної хвороби» (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 керівник – Будзанівська І. Г., доктор біол. наук, професор
кафедри вірусології (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Матвієнко Н. М., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу іхтіопатології (Інститут рибного господарства НААН
України); Загородня С. Д., кандидат біол. наук, завідувач відділу репродукції вірусів (Інститут мікробіології і
вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). (14/6)
Луценко Дмитро Григорович, молодший науковий
співробітник відділу кріофізіології Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України: «Стан мікрогемоциркуляторної системи та вегетативної регуляції
серцевого ритму щурів в умовах різних режимів холодової аклімації» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д
64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник –
Шило О. В., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу
кріофізіології (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Жегунов Г. Ф., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри хімії та біохімії
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імені професора О. В. Чечоткіна (Харківська державна
зооветеринарна академія МОН України); Наглов О. В.,
кандидат біол. наук, доцент кафедри фізіології людини
та тварин (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (35/6)
Третяк Тетяна Олегівна, викладач КВНЗ «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської
облради: «Біоелектрична активність мозку та варіабельність серцевого ритму за продуктивної когнітивної діяльності» (03.00.13 – фізіологія людини і
тварин). Спецрада К 73.053.06 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка,
81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник – Севериновська О. В., доктор біол. наук, професор, декан
біолого-екологічного факультету, професор кафедри
біохімії та фізіології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Зима І. Г.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник ННЦ
«Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Козачук Н. О., доктор біол. наук, доцент, професор
кафедри фізіології людини і тварин (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України). (69/6)
Орлик Надія Анатоліївна, викладач кафедри біології
і охорони здоров’я ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:
«Динаміка функціональних можливостей дівчат 17 – 22
років у різні фази оваріально-менструального циклу»
(03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада К
73.053.06 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031,
м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. (0472) 37-2142). Науковий керівник – Босенко А. І., доктор пед. наук,
доцент, завідувач кафедри біології і охорони здоров’я
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, завідувач
кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту
України МОН України); Богдановська Н. В., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Запорізький національний університет МОН України). (70/6)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гаврилів Любомир Ігорович, аспірант кафедри мінералогії, геохімії і петрографії ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та
геологічні співвідношення» (04.00.01 – загальна та ре134

гіональна геологія). Спецрада Д 26.001.32 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Шнюков С. Є.,
доктор геол. наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії, геохімії і петрографії ННІ «Інститут геології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Альохін В. І., доктор геол. наук, доцент,
завідувач кафедри геології, розвідки та збагачення
корисних копалин (ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет» МОН України, м. Покровськ);
Шаталов М. М., доктор геол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
енергомасообміну в геосистемах (ДУ «Науковий центр
аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук НАН України»). (149/6)
Вертюх Анатолій Миколайович, завідувач відділу
нафтогазоносності осадових басейнів ДП «Науководослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК
«Нафтогаз України»: «Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нижнього карбону південної
прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини»
(04.00.01 – загальна та регіональна геологія). Спецрада
Д 26.001.32 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Огар В. В., доктор геол. наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Вергельська Н. В.,
доктор геол. наук, завідувач відділу гірничої геології
(ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та
розвитку інфраструктури НАН України»); Стрижак В. П.,
кандидат геол. наук, заступник головного геолога (ТОВ
«ДІОНІС ЛАЙН»). (150/6)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Рак Тетяна Сергіївна, науковий співробітник НДЧ
Хмельницького національного університету МОН
України: «Розробка композицій екологічно-безпечних
поверхнево-активних речовин для аквачищення текстильних виробів» (05.18.19 – технологія текстильних
матеріалів, швейних і трикотажних виробів). Спецрада
Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному
університеті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Параска О. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри хімії та хімічної інженерії (Хмельницький національний університет МОН України). Опоненти: Сарібєкова Ю. Г., доктор тех. наук, професор, головний
науковий співробітник науково-дослідного сектору
(Херсонський національний технічний університет МОН
України); Пелик Л. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства непродовольчих тоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19
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варів (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України).
(19/6)
Гребень Олександр Сергійович, старший викладач
кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного
університету імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»: «Моніторинг та оцінка впливу
сільськогосподарських процесів на екологічну безпеку
територій» (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; тел. (044) 241-55-80).
Наукові керівники: Красовський Г. Я., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України);
Трофимчук О. М., доктор тех. наук, професор, членкореспондент НАН України, директор (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України). Опоненти: Іванюта С. П., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник завідувача
відділу енергетичної та техногенної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові
України); Бахарєв В. С., доктор тех. наук, доцент, декан
факультету природничих наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН України). (26/6)
Куліш Віталій Миколайович, молодший науковий
співробітник Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України: «Особливості теплового та термонапруженого станів небезпечних зон соплових лопаток
газових турбін» (05.02.09 – динаміка та міцність машин).
Спецрада Д 26.241.01 в Інституті проблем міцності імені
Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 285-16-87). Науковий керівник –
Карпінос Б. С., доктор тех. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу міцності матеріалів і елементів конструкцій в термосилових полях і газових потоках (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
НАН України). Опоненти: Мітрахович М. М., доктор тех.
наук, професор, заступник директора (ДП «Запорізьке
машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»); Рудаков К. М., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (33/6)
Бурченя Андрій Віталійович, молодший науковий
співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України: «Спрямоване керування
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параметрами росту для одержання структурно досконалих монокристалів алмазу типу Іb масою від 5 до 10
каратів в шестипуансонних пресах» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України (04074,
м. Київ, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32).
Науковий керівник – Івахненко С. О., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу монокристалів надтвердих матеріалів (Інститут
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України).
Опоненти: Воронов О. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу нелінійно-оптичних кристалів (Інститут монокристалів НАН України); Аврамчук С. К., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії інструментального матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України). (34/6)
Череватенко Антоніна Павлівна, асистент кафедри
системного аналізу і управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України:
«Інформаційна технологія територіальної сегментації
ринку послуг на основі моделей і методів мультиплексного розбиття множин» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 08.051.01 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України
(49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-9801). Науковий керівник – Коряшкіна Л. С., кандидат фіз.мат. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу
і управління (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). Опоненти: Левикін В. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
управляючих систем (Харківський національний університет радіоелектроніки); Дубінський О. Г., кандидат тех.
наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічної фізики і інформатики (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (52/6)
Буховець Валерій Миколайович, асистент кафедри
конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя: «Комплексне самоналагоджувальне оснащення для високоефективного затиску та багаторізцевої обробки» (05.03.01 – процеси механічної обробки,
верстати та інструменти). Спецрада К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль,
вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Луців І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Кузнєцов Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри конструювання верстатів та машин (Національний технічний
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університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»); Редько Р. Г., кандидат тех.
наук, доцент, декан факультету комп’ютерних наук та
інформаційних технологій (Луцький національний технічний університет). (60/6)
Войтович Юрій Сергійович, інженер І категорії кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Трифазні багатопульсні випрямлячі з
електронним зсувом фаз» (05.09.12 – напівпровідникові
перетворювачі електроенергії). Спецрада Д 64.050.04 у
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56) Науковий керівник –
Сокол Є. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»). Опоненти: Терещенко Т. О., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри промислової електроніки
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Алексієвський Д. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електронних систем (Інженерний інститут Запорізького національного університету). (71/6)
Шикунов Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри «Вагони та вагонне господарство» Дніпровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Поліпшення міцнісних характеристик бічної рами візка
вантажного вагона за рахунок вдосконалення її конструкції» (05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга
поїздів). Спецрада Д 08.820.02 у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені
академіка Всеволода Лазаряна МОН України (49010,
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий керівник – Рейдемейстер О. Г., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри «Вагони та вагонне господарство» (Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна). Опоненти: Мартинов І. Е., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри «Вагони» (Український
державний університет залізничного транспорту); Горобець Д. В., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник (Інститут технічної механіки НАН і ДКА
України). (74/6)
Юр’єв Іван Олексійович, асистент кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України:
«Методи, моделі та інформаційна технологія управління системою надання ІТ-сервісів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.052.08 у Харківському
національному університеті радіоелектроніки МОН
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України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057)
70-21-016). Науковий керівник – Левикін В. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти:
Гамаюн І. П., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України);
Прохоров О. В., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України). (88/6)
Аршинніков Дмитро Ігорович, молодший науковий
співробітник ДП «Колоран» Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України: «Захисні покриття на основі модифікованих осадових крейд та поліметилфенілсилоксана» (05.17.06 – технологія полімерних
і композиційних матеріалів). Спецрада Д 26.002.24 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 – Свідерський В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Опоненти: Овчаров В. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри хімії та технології переробки еластомерів (Український державний хіміко-технологічний
університет); Сова Н. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон (Київський національний університет
технологій та дизайну). (94/6)
Жернова Поліна Євгеніївна, асистент кафедри системотехніки Харківського національного університету
радіоелектроніки МОН України: «Нечітка кластеризація
потоків даних за умов невідомої кількості кластерів»
(05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту).
Спецрада Д 64.052.01 у Харківському національному
університеті радіоелектроніки МОН України (61166,
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 70-21-016). Науковий керівник – Бодянський Є. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри штучного інтелекту
(Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Пелешко Д. Д., доктор
тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
роботи (ПЗВО «IT Step University» МОН України); Гороховатський О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України). (95/6)
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Карчакова Валерія Валеріївна, старший науковий
співробітник хімічного відділу ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»:
«Науково-технологічні засади оптимізації спікання
кам’яновугільних пеків з електродними наповнювачами» (05.17.07 – хімічна технологія палива і паливномастильних матеріалів). Спецрада Д 64.822.01 у ДП
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» Мінекономрозвитку України (61023,
м. Харків, вул. Весніна, 7; тел. (057) 704-13-18). Науковий керівник – Шмалько В. М., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник завідувача
науково-технічного відділу (ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»). Опоненти: Малий Є. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри металургійного палива і вогнетривів
(Національна металургійна академія України МОН України); Крутько І. Г., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри хімічних технологій
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, м. Покровськ). (101/6)
Ассаад Мустафа, тимчасово не працює: «Удосконалення організаційно-технологічних рішень бетонування
у незнімних опалубках у цивільному будівництві Лівану» (05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва). Спецрада Д 64.056.01 у
Харківському національному університеті будівництва
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керівник – Шумаков І. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельного виробництва (Харківський
національний університет будівництва та архітектури).
Опоненти: Кравчуновська Т. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри планування і організації виробництва (ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»); Григоровський П. Є.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник,
перший заступник директора (ДП «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва імені В. С. Балицького»). (108/6)
Ахмед Сундус Мохаммед Нурі Ахмед, тимчасово не
працює: «Технологічні основи виготовлення виливків зі
сплавів з ефектом пам’яті форми на основі заліза з підвищеними механічними та експлуатаційними властивостями» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада
Д 26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів
та сплавів НАН України (03142, м. Київ, бул. Вернадського, 34/1; тел. (044) 424-34-50). Науковий керівник –
Акімов О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри ливарного виробництва (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України). Опоненти: Наумик В. В., доктор тех. наук,
професор, проректор з наукової роботи та міжнародної
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діяльності (Запорізький національний технічний університет МОН України); Верховлюк А. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора
(Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН
України). (111/6)
Андрусевич Володимир Анатолійович, начальник
управління інформаційних технологій та телекомунікаційних систем ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»: «Методи підвищення завадостійкості радіо
локаційних систем спостереження повітряного простору» (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 – Стрельницький О. О., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії
і систем технічного захисту інформації (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Павліков В. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України); Бакуменко Б. В., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри тактики радіотехнічних військ
(Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба Міноборони України). (114/6)
Коробчинський Кирил Петрович, старший викладач
кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національногол аерокосмічного університету
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Моделі та методи інформаційної технології компоновочного синтезу просторових об’єктів» (05.13.06 –
інформаційні технології). Спецрада К 64.055.03 у Харківському національному економічному університеті
імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків,
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – Яковлєв С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного моделювання
та штучного інтелекту (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»). Опоненти: Доценко С. І., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри спеціалізованих
комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України); Комяк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний
університет цивільного захисту України ДСНС України).
(121/6)
Захарченко Руслан Володимирович, старший викладач кафедри автоматики і електропривода Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка: «Автоматизована система керування
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процесом сушіння зернових культур» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 23.073.02
у Центральноукраїнському національному технічному
університеті МОН України (25006, м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс
55-92-53). Науковий керівник – Сільвестров А. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Дубовой В. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
систем управління (Вінницький національний технічний
університет); Зозуля В. А., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів
(Центральноукраїнський національний технічний університет). (122/6)
Солдатенко Валентин Петрович, викладач кафедри
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного
університету: «Автоматичне керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 23.073.02
у Центральноукраїнському національному технічному
університеті МОН України (25006, м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс
55-92-53). Науковий керівник – Плєшков П. Г., кандидат
тех. наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту (Центральноукраїнський національний технічний університет).
Опоненти: Щокін В. П., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту (Криворізький національний університет); Галай В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри автоматики та електропривода (Полтавський
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). (123/6)
Князєва Вікторія Миколаївна, асистент кафедри
теплоенергетики та енергозберігаючих технологій
Української інженерно-педагогічної академії МОН України: «Удосконалення нормативної бази забезпечення
енергоефективних режимів роботи насосних агрегатів
нафтоперекачувальних станцій» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення).
Спецрада К 64.108.04 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-88). Науковий керівник – Канюк Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій (Українська інженерно-педагогічна академія МОН
України). Опоненти: Дядюра К. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів (Сумський
138

державний університет МОН України); Гиря М. П., кандидат тех. наук, керівник служби забезпечення якості
освіти (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України). (124/6)
Черняк Олена Миколаївна, асистент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української інженерно-педагогічної академії МОН України: «Удосконалення кваліметричних методів оцінювання безпеки
та гігієни праці у виробничих приміщеннях» (05.01.02 –
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада К 64.108.04 в Українській інженернопедагогічній академії МОН України (61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-88). Науковий керівник – Тріщ Р. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та
сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України). Опоненти: Бойко Т. Г., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри приладів точної
механіки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Рудик Ю. І., кандидат тех.
наук, доцент, головний науковий співробітник відділу
організації науково-дослідної діяльності (Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС
України). (125/6)
Вудвуд Олександр Миколайович, старший викладач кафедри підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання Одеського національного політехнічного університету: «Обґрунтування конструктивних
параметрів пружинно-гідравлічного гальма мостових
кранів» (05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спецрада Д 41.052.02 в Одеському національному
політехнічному університеті МОН України (65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-23).
Науковий керівник – Семенюк В. Ф., доктор тех. наук,
професор, директор Українсько-німецького навчально-наукового інституту (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Ромасевич Ю. О.,
доктор тех. наук, доцент кафедри конструювання машин і обладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України);
Стрижак В. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» МОН України). (126/6)
Найдьонов Іван Михайлович, старший науковий
співробітник науково-організаційного відділу Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України: «Інформаційна технологія формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом
автотранспорту» (05.13.06 – інформаційні технології).
Спецрада Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
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м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Тесля Ю. М., доктор тех. наук,
професор, декан факультету інформаційних технологій (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Зайченко Ю. П., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри математичних методів
системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Голуб С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри математичного та програмного
забезпечення автоматизованих систем (Черкаський
державний технологічний університет). (127/6)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Рябчикова Наталія Іванівна, вчитель історії Миколаївської загальноосвітньої школи І – III ступенів № 50
імені Г. Дівіної: «Історичне краєзнавство Півдня України
(1991 р. – початок XXI ст.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному
університеті імені Богдана Хмельницького МОН України
(18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 35-2850). Науковий керівник – Зеркаль М. М., доктор істор.
наук, професор, професор кафедри методики викладання суспільствознавчих дисциплін (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського).
Опоненти: Лазуренко В. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії та права (Черкаський
державний технологічний університет); Падалка С. С.,
доктор істор. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики (Інститут
історії України НАН України). (15/6)
Коніва Юлія Вікторівна, асистент кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Зародження та розвиток суходільних комунікацій на території Слобідської України у
XVIII – на початку XIX 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) 374-98-00).
Науковий керівник – Скляр В. М., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Гончарук Т. Г., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Міронова І. С., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри
історії (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). (53/6)
Кириченко Максим Іванович, старший лаборант кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені
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В. Н. Каразіна: «Східнослов’янські сіверяни (VIII – XI ст.)
в джерелах та історіографії» (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 – Куделко С. М., кандидат істор. наук,
професор, професор кафедри історіографії, джерело
знавства та археології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Богдашина О. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Кедун І. С.,
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (54/6)
Грегуль Аліна Олегівна, екскурсовод Національного
центру народної культури «Музей Івана Гончара»: «Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах
і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу»
(07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 26.001.01 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Ставнюк В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх
віків (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Петречко О. М., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка); Ручинська О. А., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (129/6)
Чуян Ірина Леонідівна, аспірант кафедри історії та
археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Чеська етнічна
меншина України: особливості повсякденного життя, ментальність та соціокультурні трансформації
(20 – 30-ті рр. XX ст.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08).
Науковий керівник – Журба М. А., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри історії та археології
слов’ян (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Марчук В. В., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри політичних
інститутів та процесів (Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника); Костюк Є. С., кандидат істор. наук, помічник-консультант народного депутата України Апарату Верховної Ради України. (130/6)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Нігматова Олена Станіславівна, старший викладач
кафедри фінансів, оподаткування та інформаційних
технологій Луганського національного аграрного університету, м. Харків: «Розвиток ринку органічної сільськогосподарської продукції» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада
К 64.803.01 у Харківському національному аграрному
університеті імені В. В. Докучаєва МОН України (62483,
Харківська обл., п/в «Докучаєвське-2»; тел. (057) 70903-00). Науковий керівник – Ульянченко О. В., доктор
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Яценко О. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри
міжнародної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»); Чайкін О. В., кандидат екон. наук, провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва
(Житомирський національний агроекологічний університет). (58/6)
Данкеєва Оксана Миколаївна, асистент кафедри
маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий
Ріг: «Система управління мерчандайзингом у роздрібних торговельних мережах» (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 – Горіна Г. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
туризму та краєзнавства (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України). Опоненти: Соломянюк Н. М.,
доктор екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри
маркетингу (Національний університет харчових технологій); Григоренко Т. М., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (91/6)
Сита Євгенія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки
Херсонського національного технічного університету:
«Удосконалення управління розвитком виноробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон,
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-09). Науковий
керівник – Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Херсонський національ140

ний технічний університет МОН України). Опоненти:
Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва
(Хмельницький національний університет МОН України); Фурдак М. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва (Херсонський
державний університет МОН України). (142/6)
Бень Владислав Петрович, провідний економіст
управління з корпоративних прав та інвестиційних
проектів АТ «МОТОР СІЧ»: «Система моделей оцінки
кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада Д 26.006.07 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 272-54-20).
Науковий керівник – Матвійчук А. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Камінський А. Б., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Пернарівський О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Національний університет державної фіскальної служби ДФС
України). (153/6)
Беспалова Анна Вікторівна, начальник відділу нормативного забезпечення публічних закупівель департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономрозвитку України: «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного замовлення в Україні» (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. 272-54-20). Науковий керівник – Манцуров І. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри статистики (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Сидорова А. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Підгорний А. З., кандидат екон. наук, професор, завідувач
кафедри статистики (Одеський національний економічний університет МОН України). (154/6)
Стадник Антон Сергійович, директор департаменту інвестиційного бізнесу АТ «Перший Український
Міжнародний Банк»: «Механізм державного антикризового регулювання банківської системи» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06 у СумСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19
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ському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)
64-04-99). Науковий керівник – Д’яконова І. І., доктор
екон. наук, професор, директор ННІ бізнес-технологій
«УАБС» (Сумський державний університет). Опоненти: Карчева Г. Т., доктор екон. наук, завідувач кафедри економіки та менеджменту (Інститут банківських
технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи» МОН України); Заруцька О. П., доктор екон.
наук, завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг (Університет митної справи та фінансів
МОН України). (157/6)
Куденко Олексій Віталійович, асистент кафедри
маркетингу імені А. Ф. Павленка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Сегментація ринку в маркетингу» (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 – Шафалюк О. К., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А. Ф. Павленка (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Окландер М. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Зозульов О. В.,
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри
промислового маркетингу (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (164/6)
Зіновська Світлана Ігорівна, викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки
міжнародного туризму Запорізького національного
університету: «Управління ефективністю використання
персоналу на промислових підприємствах» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності)). Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Крилов Д. В., доктор
екон. наук, професор кафедри управління фінансовоекономічною безпекою і проектами (Запорізький національний університет). Опоненти: Драчук Ю. З., доктор
екон. наук, професор, академік Академії економічних
наук України, провідний науковий співробітник відділу
проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу (Інститут економіки промисловості НАН
України); Андросова О. Ф., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний технічний університет). (166/6)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Михальчук Андрій Олександрович, тимчасово не
працює: «Феномен криптографії в контексті розвитку європейської науки» (09.00.09 – філософія
науки). Спецрада Д 26.161.01 в Інституті філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-06-05).
Науковий керівник – Головей В. Ю., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри культурології та
хореографічного мистецтва (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки МОН
України). Опоненти: Мєлков Ю. О., доктор філософ.
наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України; Онопрієнко М. В.,
кандидат філософ. наук, доцент, старший науковий
співробітник Центру інновацій та технологічного
розвитку (Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН
України). (20/6)
Луканова Вікторія Вікторівна, тимчасово не працює:
«Феномен пандемії: підґрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз)» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 08.051.11 у
Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
72; тел. 374-98-01). Науковий керівник – Шевцов С. В.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
філософії (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара). Опоненти: Висоцька О. Є., доктор
філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філософії
(КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської облради»); Тарасова Н. Ю., кандидат
філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії і
педагогіки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (116/6)
Фандєєва Ганна Костянтинівна, тимчасово не
працює: «Віртосфера як новий простір формування
соціальних ідентичностей» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.161.02
в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.
278-06-05). Науковий керівник – Кононов І. Ф., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, м. Старобільськ). Опоненти: Девтеров І. В., доктор філософ.
наук, професор кафедри філософії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України);
Кожем’якіна О. М., кандидат філософ. наук, доцент,
доцент кафедри філософських та політичних наук
(Черкаський державний технологічний університет
МОН України). (168/6)
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Савула Андрій Михайлович, старший лаборант кафедри світової літератури Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії
епохи Августа)» (10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Домбровський Р. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри класичної філології (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Чекарева Є. С., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Загайська Г. М., кандидат філол. наук, доцент,
завідувач кафедри румунської та класичної філології
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (48/6)
Коротєєва Вікторія Вікторівна, фахівець І категорії кафедри світової літератури та культури імені
професора О. Мішукова Херсонського державного університету: «Міфологеми першостихій у поезії В. Стуса та А. Тарковського: типологічний аспект»
(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) 4-74-68). Науковий керівник – Ільїнська Н. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та культури імені професора О. Мішукова (Херсонський державний
університет МОН України). Опоненти: Павленко О. Г.,
доктор філол. наук, доцент, декан факультету іноземних мов (Маріупольський державний університет МОН
України); Гурдуз А. І., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри української мови і літератури (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). (55/6)
Онопрієнко Анастасія Дмитрівна, викладач кафедри
світової літератури та культури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету: «Мотив
“туги життя” (“l’ennui de vivre”) у поезії французького та
російського символізму» (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 – Ільїнська Н. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри світової літератури
та культури імені професора О. Мішукова (Херсонський
державний університет МОН України). Опоненти: Колінько О. П., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри української та зарубіжної літератури і порів142

няльного літературознавства (Бердянський державний
педагогічний університет МОН України); Долга Н. М.,
кандидат філол. наук, доцент кафедри зарубіжної літератури (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). (56/6)
Кравченко Одарка Олександрівна, асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Китайський
молодіжний сленг в Інтернет-комунікацїї: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти» (10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Спецрада Д 26.001.50 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Голубовська І. О., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Карпенко О. Ю., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Гобова Є. В., кандидат філол. наук, молодший науковий
співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського
НАН України). (61/6)
Бортник Світлана Анатоліївна, вчитель Липівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів Миколаївського району Львівської
області: «Інтертекстуальна поетика Петра Карманського» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада К 14.053.03
у Житомирському державному університеті імені Івана
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17) Науковий
керівник – Соколова В. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної
літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Васильєв Є. М.,
доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії світової літератури (Рівненський державний гуманітарний університет); Юрчук О. О., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової
літератури (Київський національний лінгвістичний університет). (66/6)
Лукащук Михайло Володимирович, асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: «Функціонування
дієслів мовлення у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу)» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
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МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського,
2; тел. (0372) 52-70-29) Науковий керівник – Михайленко В. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри
перекладу та філології (ВНЗ «Університет Короля Данила»). Опоненти: Морозова І. Б., доктор філол. наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Бик І. С., кандидат філол. наук, доцент, завідувач
кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (67/6)
Борковська Інна Пилипівна, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування
№ 3 Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича
МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник – Іщенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Опоненти: Дудок Р. І., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Кришталюк Г. А., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). (68/6)
Стоянова Тетяна Володимирівна, викладач-стажист
кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Особливості
перекладу юридичних документів ЮНЕСКО із захисту
прав на освіту» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада К 41.053.05 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 –
Корольова Т. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Бондаренко І. П., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та
Південно-Східної Азії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Карпенко М. Ю., кандидат філол. наук, доцент кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). (103/6)
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Васильєва Надія Олександрівна, викладач кафедри англійської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили: «Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі
прозових творів української, російської, англійської та
французької художньої літератури кінця XIX – першої
половини XX століття)» (10.02.15 – загальне мово
знавство). Спецрада К 41.053.05 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 – Матвєєва Н. П., доктор філол. наук,
професор кафедри англійської філології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили).
Опоненти: Бріцин В. М., доктор філол. наук, професор,
головний науковий співробітник (Інститут мовознавства
імені О. О. Потебні НАН України); Дерік І. М., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). (104/6)
Охріменко Олена Андріївна, старший викладач кафедри романо-германської філології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Тексти податкового законодавства Федеративної
Республіки Німеччини у композиційному, лексикосемантичному та комунікативно-прагматичному висвітленні» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д
26.054.04 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Леміш Н. Є., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства та перекладу (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Осовська І. М., доктор філол. наук, професор, декан факультету іноземних мов (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича); Сушко-Безденежних М. Г., кандидат філол. наук, старший викладач кафедри іноземних мов (ННІ бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету). (105/6)
Петрів Христина Володимирівна, тимчасово не працює: «Концептосфера національної ідентичності та її
мовна об’єктивація в публіцистичних текстах Оксани
Пахльовської» (10.02.01 – українська мова). Спецрада
Д 26.001.19 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Климентова О. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри стилістики та мовної комунікації (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Бойко Н. І., доктор філол. наук, професор, завідувач
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кафедри української мови (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); Бачинська Г. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри загального
мовознавства і слов’янських мов (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (140/6)

імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пархоменко Н. М.,
доктор юрид. наук, професор, вчений секретар (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); Завальний А. М., кандидат юрид. наук, доцент, начальник кафедри теорії держави та права (Національна
академія внутрішніх справ). (81/6)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Сліже Марія Олегівна, тимчасово не працює: «Метеорологічна характеристика і аеросиноптичні умови
розвитку суховіїв в Україні» (11.00.09 – метеорологія,
кліматологія, агрометеорологія). Спецрада Д 41.090.01
в Одеському державному екологічному університеті
МОН України (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел.
32-67-35). Науковий керівник – Семенова І. Г., доктор
географ. наук, доцент, професор кафедри метеорології
та кліматології (Одеський державний екологічний університет). Опоненти: Антоненко В. С., доктор географ.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму (Київський університет культури); Ситов В. М.,
кандидат географ. наук, доцент, начальник (Гідрометцентр Чорного та Азовського морів). (49/6)

Поворознюк Микола Іванович, юрисконсульт ТОВ
«Інноваційно-виробнича компанія «ВИД-ТРИ»: «Адміністративний позов як засіб реалізації прав громадян
на судовий захист в публічно-правових відносинах»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне 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 – Андрійко О. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, завідувач відділу проблем державного
управління та адміністративного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Голосніченко І. П., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, заступник директора
з наукової роботи (Київський інститут інтелектуальної
власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»); Бояринцева М. А., кандидат
юрид. наук, суддя Окружного адміністративного суду
м. Києва. (128/6)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Педан Артем Ігорович, провідний спеціаліст Святошинського районного суду м. Києва: «Адміністративноправові відносини у сфері виконавчого провадження
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 – Логвиненко М. І., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
(Сумський державний університет). Опоненти: Правоторова О. М., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного і господарського права та
правоохоронної діяльності (Херсонський державний
університет); Сердюк Є. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри конституційного права та теоретико-правових
дисциплін (Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»). (17/6)
Бачинська Ольга-Марія Ігорівна, викладач кафедри
загальноюридичних дисциплін ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»: «Принцип недискримінації і механізми
його реалізації (теоретико-правові аспекти)» (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 – Ковальчук О. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії
права та держави (Київський національний університет
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Лізунова Ольга Дмитрівна, помічник приватного
нотаріуса Київського міського нотаріального округу
Парубець Є. В.: «Конституційно-правові основи інформаційного забезпечення виборів в Україні» (12.00.02 –
конституційне право; муніципальне 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 – Пухтинський М. О., кандидат юрид. наук, доцент, старший
науковий співробітник відділу конституційного права
та місцевого самоврядування (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Биков О. М., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут законодавства Верховної Ради України); Кравченко В. В., кандидат юрид.
наук, професор, професор кафедри конституційного,
адміністративного та господарського права (Академія
праці, соціальних відносин і туризму). (133/6)
Негрич Назарій Михайлович, прокурор Військової
прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України: «Криміналістична характеристика
та особливості розслідування завідомо неправдивих
повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення
чи пошкодження об’єктів власності» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К
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26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Гуріна Д. П., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ
«Європейський університет»). Опоненти: Цимбал П. В.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи (Університет державної фіскальної служби України); Калініна І. В., кандидат
юрид. наук, завідувач кафедри спеціально-правових
дисциплін (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь). (134/6)
Єрьоменко Інна Василівна, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем функціональної
діяльності органів прокуратури Науково-дослідного
інституту Національної академії прокуратури України:
«Взаємодія слідчого, прокурора, адвоката та суду у
кримінальному провадженні» (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: Мотлях О. І., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного
забезпечення та психофізіологічних досліджень (Національна академія внутрішніх справ); Канфуі І. В., кандидат юрид. наук, член наглядової ради (ПрАТ «Банк
Фамільний»). (135/6)
Васильковський Ігор Ігорович, член наглядової
ради Товариства «Камбіо-Інвест»: «Взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні кіберзлочинів»
(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: Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової
медицини (Національна академія внутрішніх справ);
Омельчук Л. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики (Університет
державної фіскальної служби України). (136/6)
Смолянінова Олена Ярославівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу: «Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних
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з ухиленням від сплати митних платежів» (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 –
Завидняк В. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри кримінального процесу та криміналістики
(Університет державної фіскальної служби України).
Опоненти: Басай В. Д., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінального права, процесу та
криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»);
Омельченко О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу (Національна
академія внутрішніх справ). (137/6)
Стаценко Олена Сергіївна, спеціаліст І категорії з
юридичних питань Новобілярської селищної ради Лиманського району Одеської області: «Набуття права
власності на нерухоме майно за набувальною давністю» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 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 – Глиняна К. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права (Національний
університет «Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Кізлова О. С., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
цивільного і господарського права та процесу (Міжнародний гуманітарний університет МОН України); Резніченко С. В., кандидат юрид. наук, професор, професор
кафедри цивільно-правових дисциплін (Одеський державний університет внутрішніх справ). (138/6)
Біла-Кисельова Анна Анатоліївна, суддя Дніпровського районного суду м. Херсона: «Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в
судочинстві України» (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 – Буткевич О. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної
податкової конкуренції НДІ фіскальної політики (Університет державної фіскальної служби України); Савчук К. О., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного
правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (163/6)
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Коренюк Ольга Олександрівна, старший викладач
кафедри міжнародного приватного, комерційного та
цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету: «Адміністративноправовий режим інформації з обмеженим доступом»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19).
Науковий керівник – Бакалінська О. О., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права (Київський
національний торговельно-економічний університет).
Опоненти: Мироненко Н. М., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора з наукової
роботи (НДІ інтелектуальної власності НАПрН України);
Бевз С. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри господарського та адміністративного права (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (165/6)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ся Гаоян, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики у процесі
вивчення музично-теоретичних дисциплін» (13.00.02 –
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д
26.053.08 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Комаровська О. А., доктор пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного
виховання та мистецької освіти (Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музичного
мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Просіна О. В., кандидат пед. наук, доцент
кафедри філософії і освіти дорослих (Центральний
інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). (78/6)
Артюшенко Петро Петрович, голова профспілкового комітету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Розвиток науково-педагогічних шкіл з трудового навчання
в Україні (кінець 70-х років XX ст. – початок XXI ст.)»
(13.00.02 – теорія та методика трудового навчання).
Спецрада К 44.053.02 у Полтавському національному
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка МОН
України (36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2;
тел. (0532) 56-23-13). Науковий керівник – Кравченко Л. М., доктор пед. наук, професор кафедри куль146

турології та методики викладання культурологічних
дисциплін (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка МОН України). Опоненти: Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, професор
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова (Херсонський державний університет МОН України); Стешенко В. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти
(ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України, м. Слов’янськ). (100/6)
Діденко Євгенія Павлівна, викладач кафедри медичної хімії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія»: «Формування дослідницької компетентності
майбутніх товарознавців-експертів у процесі вивчення
хімічних дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені
В. Г. Короленка МОН України (36003, м. Полтава, вул.
Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керівник – Шиян Н. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії (Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка). Опоненти: Ярошенко О. Г., доктор пед.
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки (Інститут
вищої освіти НАПН України); Мороз С. Е., кандидат пед.
наук, доцент кафедри підприємництва і права (Полтавська державна аграрна академія). (167/6)
Дячок Надія Валентинівна, викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені
Бориса Грінченка: «Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому
середовищі університету» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02).
Науковий керівник – Чернуха Н. М., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри соціальної реабілітації та
соціальної педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пріма Р. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії
і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України); Божок О. С.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (171/6)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Остафійчук Маріанна Олександрівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України:
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«Застосування фортифікованого лізоциму для лікування та профілактики стоматитів» (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 – Струк В. І., кандидат мед. наук,
доцент, головний лікар (КМУ «Міська стоматологічна
поліклініка», м. Чернівці). Опоненти: Самойленко А. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Савичук О. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (4/6)
Казакова Наталія Миколаївна, лікар акушер-гінеколог термінової гінекологічної допомоги КП «Лікарня № 1», м. Житомир: «Диференційований підхід до
реабілітації жінок з безпліддям, які перенесли органозберігаючі операції на придатках матки» (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 – Дубчак А. Є., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник групи з питань
впливу екології на репродуктивне здоров’я жінок відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти:
Бенюк В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства та гінекології № 3 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Яроцький М. Є., доктор мед. наук, професор,
науково-медичний керівник центру (ТОВ «Академічний
медичний центр»). (27/6)
Кароль Іван Вікторович, лікар-хірург хірургічного
відділення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна
лікарня» Броварської райради та міськради Київської
області: «Порівняльна оцінка ефективності сучасних методів лікування гнійно-запальних захворювань м’яких
тканин із застосуванням оксиду азоту та аплікаційного
сорбенту» (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 – Біляєва О. О., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри загальної та невідкладної хірургії
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Шапринський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); ЗаруцьСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19

кий Я. Л., доктор мед. наук, професор, начальник кафедри військової хірургії (Українська військово-медична
академія Міноборони України). (28/6)
Несукай Валентин Геннадійович, завідувач відділення неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні
№ 8: «Транзиторні ішемічні атаки в вертебрально-базилярній системі у хворих з вертеброгенною патологією
шийного відділу хребта» (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) 44002-48). Науковий керівник – Зозуля І. С., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Паєнок А. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО
(«Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького» МОЗ України); Мельник В. С., доктор мед. наук, професор кафедри неврології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (36/6)
Жгільова Наталія Олександрівна, асистент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Клініко-параклінічна характеристика хворих на
хронічну ішемію мозку при хронічній серцевій недостатності» (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) 44002-48). 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: Паєнок А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії
ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Литвиненко Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною
генетикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (37/6)
Бойцова Олеся Миколаївна, асистент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології
та інтенсивної терапії Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Нова методологія досягнення адекватності анестезії та периопераційного
антистресорного захисту» (14.01.30 – анестезіологія та
інтенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044,
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056)
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713-52-57). Науковий керівник – Шифрін Г. А., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Хижняк А. А., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України»); Підгірний Я. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
ФПДО (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). (38/6)
Шевченко Тетяна Антонівна, асистент кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця МОЗ України: «Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, хворих на ЦД 1 типу»
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13;
тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник – Майданник В. Г., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, завідувач кафедри педіатрії № 4 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). Опоненти: Большова О. В., доктор мед. наук,
професор, керівник відділення дитячої ендокринної патології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В. П. Комісаренка» НАМН України); Чайченко Т. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). (39/6)
Богдан Наталія Михайлівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Застосування електрофорезу та пресотерапії у комплексному
відновлювальному лікуванні жінок у постменопаузальному періоді, хворих на остеоартроз колінних суглобів»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082,
м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24).
Науковий керівник – Якименко О. О., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
і терапії (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Бабова І. К., доктор мед.
наук, професор, старший науковий співробітник кафедри проектного менеджменту (Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України);
Гоженко О. А., доктор мед. наук, професор, головний
науковий співробітник лабораторії експериментальної
та клінічної патології (ДП «Український НДІ медицини
транспорту» МОЗ України). (43/6)
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Криса Богдан Васильович, асистент кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету: «Клінічний перебіг
та хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95).
Науковий керівник – Василюк С. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Івано-Франківський національний медичний університет). Опоненти: Сморжевський В. Й., доктор мед. наук, професор,
кафедра хірургії та трансплантології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Кобза І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії № 2 (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (45/6)
Кенс Олена Володимирівна, молодший науковий
співробітник відділення клінічної генетики ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»: «Діагностична
та прогностична значимість маркерів схильності до
повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у ДУ
«Інститут спадкової патології НАМН України» (79008,
м. Львів, вул. Лисенка, 31-а; тел. (032) 275-21-31). Науковий керівник – Гнатейко О. З., доктор мед. наук,
професор кафедри пропедевтики педіатрії та медичної
генетики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України), директор (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»).
Опоненти: Юрцева А. П., доктор мед. наук, професор
кафедри педіатрії (Івано-Франківський національний
медичний університет МОЗ України); Майданник В. Г.,
доктор мед. наук, професор, академік НАМН України,
завідувач кафедри педіатрії № 4 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (50/6)
Троценко Сергій Миколайович, завідувач хірургічного відділення КУ «Рубіжанська центральна міська
лікарня»: «Профілактика резидуальних поліпів шлунка
та методи їх лікування» (14.01.03 – хірургія). Спецрада
Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп.
Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Нечитайло М. Ю., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, головний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу,
заступник директора з наукової роботи (Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України). Опоненти: Тамм Т. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургії та прок
тології (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України); Сипливий В. О., доктор мед. наук,
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професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). (62/6)
Овчаренко Олена Володимирівна, молодший науковий співробітник відділення хірургії органів грудної
порожнини ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»: «Оптимізація результатів хірургічних втручань на грудній залозі з
урахуванням прогнозування і корекції післяопераційної
лімфореї» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01
у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (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: Цівенко О. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії медичного факультету (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Комарчук В. В., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри торакальної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (63/6)
Слободянюк Єгop Миколайович, асистент кафедри
урології Донецького національного медичного університету МОЗ України: «Профілактика травми сечоводу
внаслідок гінекологічних оперативних втручань та ендоскопічні методи її лікування» (14.01.06 – урологія).
Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник –
Рощин Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри урології (Донецький національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Стусь В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Щукін Д. В., доктор мед. наук професор, професор кафедри урології, нефрології та андрології імені
А. Г. Подрєза (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (64/6)
Мельниченко Людмила Володимирівна, асистент
кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної
терапії, ЛФК та спортивної медицини ПВНЗ «Київський
медичний університет»: «Ефективність комбінованої
тракції в медичній реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 26.613.10 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
(044) 205-49-46). Науковий керівник – Губенко В. П.,
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доктор мед. наук, професор, професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика). Опоненти: Ромаскевич Ю. О., доктор мед. наук, професор, головний лікар (Херсонський
обласний центр здоров’я та спортивної медицини МОЗ
України); Шмакова І. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри реабілітаційної медицини (Одеський
національний медичний університет). (72/6А)
Шаповаленко Ірина Сергіївна, молодший науковий
співробітник ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в
залежності від наявності факторів кардіоваскулярного
ризику» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.613.10
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий
керівник – Жарінова В. Ю., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу клінічної
фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут
геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»).
Опоненти: Стаднюк Л. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапії і геріатрії (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Малиновська І. Е., доктор мед. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН
України»). (73/6)
Пісклова Юлія Валеріївна, лікар-хірург серцево-судинний кардіохірургічного відділення ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН
України»: «Мініінвазивні втручання в лікуванні ексудативних перикардитів» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (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: Лігоненко О. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Тамм Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та
проктології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (84/6)
Луценко Кристина Олександрівна, лікар-дерматовенеролог ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ
України»: «Онтимізація комплексного патогенетичного
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лікування хворих на ліпоїдний некробіоз» (14.01.20 –
шкірні та венеричні хвороби). 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 керівник – Свистунов І. В., доктор мед. наук, професор.
Опоненти: Айзятулов Р. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та косметології (Донецький національний медичний університет);
Бочаров В. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри дерматовенерології (ВДНЗ «Одеський національний медичний університет МОЗ України»). (85/6)
Киян Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Клініко-морфологічні особливості
захворювань гастродуоденальної зони у підлітків з проявами харчової гіперчутливості» (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: Уманець Т. Р., доктор мед.
наук, головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»); Марушко Ю. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти (Інститут післядипломної
освіти Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця). (113/6)
Пилипів Леся Ігорівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Клініко-лабораторні особливості та адаптаційні
процеси у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 35.600.05 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила
Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник –
Радченко О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 2 (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Бенца Т. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри терапії (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Хухліна О. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України). (144/6)
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Мельник Олена Борисівна, лікар-ендокринолог КНП
«Міська поліклініка № 2» МОЗ України, м. Чернівці:
«Особливості перебігу та оптимізація лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 35.600.05 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила
Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник –
Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Радченко О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини № 2 (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України);
Приступа Л. Н., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти
(Медичний інститут Сумського державного університету МОН України). (145/6)
Чуб Олег Володимирович, лікар-невропатолог КНП
«Міська поліклініка № 19» МОЗ України: «Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на дисциркуляторну енцефалопатію в постменопаузі (експериментальне
дослідження)» (14.01.35 – кріомедицина). Спецрада Д
64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська,
23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Прокопюк О. С., доктор мед. наук, професор, головний
науковий співробітник відділу кріобіології і систем
репродукції (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Дьомін Ю. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Товажнянська О. Л., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри неврології № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (146/6)
Яременко Сергій Олексійович, лікар-хірург дитячий КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М. Ф. Руднєва» Дніпропетровської облради: «Рання
діагностика та показання до оперативного лікування некротичного ентероколіту в новонароджених»
(14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у
Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий
керівник – Македонський І. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії (Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
МОН України). Опоненти: Ксьонз І. В., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри дитячої хірургії (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
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України); Пащенко Ю. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (147/6)
Мигур Михайло Юрійович, молодший науковий співробітник відділу хірургічної корекції вад розвитку у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О. М. Лук’янової НАМН України»: «Оптимізація хірургічного лікування природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей» (14.01.09 – дитяча
хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Слєпов О. К.,
доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, завідувач відділу хірургічної корекції вад розвитку
у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Конопліцький В. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України); Пащенко Ю. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). (148/6)
Параняк Микола Романович, асистент кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Одеського
національного медичного університету: «Ефективність
лапароскопічних фундоплікацій при лікуванні позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної
хвороби» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001,
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Грубник В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Матвійчук Б. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
та ендоскопії ФПО (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України);
Шапринський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (151/6)
Слєсаренко Юрій Олександрович, старший ординатор відділення паліативної допомоги, нейрореабілітації та відновлювального лікування клініки неврології Національного військово-медичного клінічного
центру «Головний військовий клінічний госпіталь»:
«Етіологічна діагностика та оптимізація лікування
вірусно-бактеріальної пневмонії у мобілізованих
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для проходження служби в зоні проведення Антитерористичної операції / Операції об’єднаних сил»
(14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01
у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038,
м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий
керівник – Дзюблик Я. О., доктор мед. наук, провідний науковий співробітник клініко-функціонального
відділення (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Сушко В. О., доктор мед. наук, професор, перший заступник генерального директора
з наукової роботи, керівник відділу медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного
опромінення (ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН
України»); Константинович Т. В., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова). (152/6)
Литвинчук Христина Михайлівна, тимчасово не
працює: «Експериментальна оцінка впливу радіозахисного засобу 2-меркаптобензотіазол за морфофункціональними показниками клітин in vitro»
(03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-06-37).
Науковий керівник – Лавренчук Г. Й., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії клітинної радіобіології (Інститут експериментальної радіології ДУ «ННЦ радіаційної медицини
НАМН України»). Опоненти: Сімонова-Пушкар Л. І.,
доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії радіаційної ендокринології (ДУ
«Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва
НАМН України»); Скалецький Ю. М., доктор біол. наук,
професор, провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва
НАМН України»). (155/6)
Гавриш Роман Ярославович, асистент кафедри хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Гастроплікація.
Клінічні та метаболічні аспекти (клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Лукавецький О. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Іоффе О. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної
хірургії № 2 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Хіміч С. Д., доктор мед.
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наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (158/6)
Ліщук Орися Зіновіївна, асистент кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Патогенетичні
особливості інсулінорезистентності при дифузному
токсичному зобі та засоби її корекції» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001,
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69).
Науковий керівник – Кіхтяк О. П., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри ендокринології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Абрамов А. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України). (159/6)
Стеблянко Антон Олександрович, асистент кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Харківського національного медичного університету
МОЗ України: «Фітотерапія та лазерне опромінення в
комплексному лікуванні гострих гнійних захворювань
порожнини рота» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада
Д 64.600.02 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Григоров С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Лісова І. Г., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології,
щелепно-лицевої хірургії та стоматології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Аветіков Д. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої
хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією
голови та шиї (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (160/6)
Авілова Ольга Володимирівна, асистент кафедри
анатомії людини Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Морфофункціональні особливості тимусу та селезінки за умов дії ксенобіотиків (анатомо-експериментальне дослідження)»
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 64.600.03
у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел.
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(057) 707-73-27). Науковий керівник – Шиян Д. М.,
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри анатомії
людини (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Григор’єва О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії
(Запорізький державний медичний університет МОЗ
України); Хмара Т. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри анатомії людини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України). (161/6)
Сіренко Віктор Анатолійович, асистент кафедри
фізіології Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Механізми пошкодження підшлункової залози при негативному впливі екзогенних
факторів на систему мати – плід у експериментальних
тварин» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада
Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп.
Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник –
Павлова О. О., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Кононенко Н. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Національний фармацевтичний університет МОЗ
України); Вастьянов Р. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної і клінічної патологічної фізіології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (162/6)
Лозинська Наталія Василівна, асистент кафедри
променевої діагностики Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України: «Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку» (14.01.23 – променева діагностика та променева
терапія). Спецрада Д 26.613.11 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;
тел. (044) 489-12-03). Науковий керівник – Іванів Ю. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України).
Опоненти: Федьків С. В., доктор мед. наук, завідувач
відділу променевої діагностики (Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН
України), професор кафедри променевої діагностики
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Довгань О. М., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділення біотканинної і реконструктивної хірургії (ДУ
«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»). (169/6)
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Сугак Ольга Анатоліївна, асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні
властивості S-похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н1,2,4-тріазолів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та
фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел.
(061) 224-64-69). Науковий керівник – Панасенко О. І.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри
токсикологічної і неорганічної хімії (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Омельянчик Л. О., доктор фарм. наук, професор, професор
кафедри хімії (Запорізький національний університет);
Березнякова Н. Л., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри медичної хімії (Національний фармацевтичний університет). (40/6)
Кініченко Анна Олександрівна, асистент кафедри
фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету: «Фармакогностичне дослідження представників роду Portulaca L.
та перспективи їхнього використання в медицині»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-6469). Науковий керівник – Тржецинський С. Д., доктор
біол. наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії,
фармакології та ботаніки (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Кошовий О. М., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний університет);
Гудзенко А. В., доктор фарм. наук, завідувач кафедри
хімії (ПВНЗ «Київський медичний університет»). (41/6)
Мартиненко Юлія Вікторівна, асистент кафедри
органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету: «{([1,2,4]Триазоло[1,5-с]
хіназолін-2-іл)алкіл-(алкарил-, алкгетарил-, арил-)}
аміни та їх іміди: синтез, хімічна модифікація, фізикохімічні та біологічні властивості синтезованих сполук»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Науковий керівник – Коваленко С. І., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної
хімії (Запорізький державний медичний університет).
Опоненти: Георгіянц В. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет); Журавель І. О.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри клінічСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЧЕРВЕНЬ '19

ної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації
(Харківська медична академія післядипломної освіти).
(42/6)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Харитонова Дарина Володимирівна, викладач камерного ансамблю Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка:
«Різновиди символіки в українській інструментальній
сонаті XX столітгя» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий
керівник – Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства,
професор, професор кафедри історії української
музики та музичної фольклористики (Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського
Міністерства культури України). Опоненти: Молчанова Т. О., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри концертмейстерства (Львівська
національна музична академія імені М. В. Лисенка
Міністерства культури України); Пальцевич Ю. М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв Міністерства культури України). (23/6)
Городецький Антон Вікторович, артист симфонічного (камерного) оркестру Національного президентського оркестру: «Європейське альтове мистецтво
першої половини XX століття: виконавська практика та
композиторська традиція» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній
академії України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий
керівник – Корчова О. О., кандидат мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри історії світової музики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опоненти:
Єргієв І. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Міністерства культури України); Сітенко Т. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного
виховання (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури України). (24/6)
Філатова Марина Іванівна, завідувач відділу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею
Міністерства культури України: «Англійська та французька політична карикатура кінця XVIII – початку
XIX ст.: сюжетні та художньо-стилістичні особливості
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(за матеріалами колекції Харківського художнього музею)» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада Д
35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв
МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел.
276-14-75). Науковий керівник – Соколюк Л. Д., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії і історії мистецтва (Харківська державна академія
дизайну та мистецтв МОН України). Опоненти: Бірюльов Ю. О., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри
дизайну середовища (Львівська національна академія
мистецтв МОН України); Стасенко В. В., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги (Українська академія
друкарства МОН України). (98/6)
Чжижун Ген, тимчасово не працює: «Жіночий
портрет у китайському живописі XX – початку XXI
століття: образно-стильова еволюція» (17.00.05 –
образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01
у Львівській національній академії мистецтв МОН
України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел.
276-14-75). Науковий керівник – Котляр Є. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри монументального живопису (Харківська
державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти:
Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України);
Па
тик Р. С., кандидат мистецтвознавства, доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи (Львівська
національна академія мистецтв МОН України). (99/6)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Швець Світлана Леонідівна, методист кафедри
політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Сучасний міграційний процес: позитивні та
негативні наслідки для європейських країн» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06
у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел.
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Наумкіна С. М.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Вдовичин І. Я., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри теорії держави і права
(Львівський торговельно-економічний університет);
Узун Ю. В., кандидат політ. наук, доцент кафедри історії
та світової політики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). (13/6)
Годний Сергій Петрович, аспірант Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
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«Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації
українського суспільства» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-73-96). Науковий керівник – Корнієнко В. О., доктор політ. наук,
професор, завідувач кафедри суспільно-політичних
наук (Вінницький національний технічний університет).
Опоненти: Примуш М. В., доктор політ. наук, професор,
професор кафедри політології і державного управління
(Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Аксельрод Р. Б., кандидат політ. наук,
проректор з навчальної роботи та регіонального розвитку (Київський національний університет будівництва
і архітектури). (117/6)
Поппер Леся Вікторівна, головний фахівець групи з
питань євроінтеграції міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія»: «Екологізм як ідеологічний конструкт і
суспільно-політичний рух» (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 – Новикова О. В.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри політ. наук, публічного управління та адміністрування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Денисюк С. Г., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри суспільно-політичних
наук (Вінницький національний технічний університет);
Бульбенюк С. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент
кафедри політичних технологій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (119/6)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Рашід Шерзад Афанді, тимчасово не працює:
«Структура і зміст тренувального процесу кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д
26.829.01 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ,
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий
керівник – Шкребтій Ю. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри водних видів спорту (Національний університет фізичного
виховання і спорту України). Опоненти: Ахметов Р. Ф.,
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ
фізичного виховання та спорту (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Седляр Ю. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і
методики фізичного виховання (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка). (110/6)
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Білуха Лілія Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Механізми реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
(61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057)
732-30-42). Науковий керівник – Куц Ю. О., доктор наук
з держ. управління, професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування (Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Ковальчук В. Г., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
менеджменту та бізнесу (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»);
Пастух К. В., кандидат наук з держ. управління, заступник начальника відділу зведених показників розвитку
міста управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку департаменту економіки та комунального майна Харківської міськради. (5/6)
Вишняк Ірина Олегівна, головний спеціаліст відділу енергозбереження в сфері житлово-комунального
господарства департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіонрозвитку України:
«Механізми реалізації державної політики енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
(61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057)
732-30-42). Науковий керівник – Латинін М. А., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
економічної політики та менеджменту (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Антонова Л. В., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (Чорноморський національний університет імені
Петра Могили); Кравченко С. Г., кандидат наук з держ.
управління, доцент, начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю (Виконавчий комітет Люботинської міськради Харківської
області). (30/6)
Малько Юлія Сергіївна, фізична особа-підприємець:
«Державна політика сільського розвитку в Україні»
(25.00.01 – теорія та історія державного управління).
Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
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(61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057)
732-30-42). Науковий керівник – Лозинська Т. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування
(Полтавська державна аграрна академія). Опоненти:
Пасемко Г. П., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри економічної теорії (Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); Кульчій І. О., кандидат наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка). (31/6)
Хома Ольга Зіновіївна, начальник управління освіти
і науки Тернопільської облдержадміністрації: «Механізми державного регулювання розвитку системи освіти
України в умовах децентралізації» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 08.804.04
у Дніпровському державному аграрно-економічному
університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – Шпачук В. В., доктор наук з держ. управління,
доцент, професор кафедри публічного управління та
адміністрування (Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського МОН України, м. Київ). Опоненти:
Дацій Н. В., доктор наук з держ. управління, професор,
професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної
власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України);
Левченко Н. М., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності (Національний університет «Запорізька політехніка» МОН України). (106/6)
Строяновський Володимир Вікторович, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління націо
нальною безпекою Національної академії державного
управління при Президентові України: «Механізми забезпечення стратегічного аналізу державного управління у сфері національної безпеки» (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 – Шипілова Л. М.,
кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Національна академія державного управління
при Президентові України). Опоненти: Сіцінська М. В.,
доктор наук з держ. управління, головний науковий
співробітник відділу з координації наукових заходів,
міжнародного співробітництва та грантової діяльності
(Хмельницький університет управління та права); Антонюк В. В., кандидат наук з держ. управління, керівник Першого відділу апарату (Верховна Рада України).
(143/6)
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Сухарська Лариса Вікторівна, не працює: «Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних
громад» (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 – Дегтярьова І. О., доктор наук з держ. управління, доцент, директор Інституту публічного управління та адміністрування (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти:
Ворона П. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
перший проректор (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України); Мочков О. Б., кандидат
наук з держ. управління, фізична особа-підприємець.
(156/6)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Філіппова Наталя Павлівна, молодший науковий
співробітник відділу формування біобібліографічних
інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та
прикладний аспекти» (27.00.02 – документознавство,
архівознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3; тел. (044)
525-81-04). Науковий керівник – Ковальчук Г. І., доктор
істор. наук, професор, директор Інституту книгознавства (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Опоненти: Бездрабко В. В., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри документознавства та
інформаційно-аналітичної діяльності (Київський національний університет культури і мистецтв); Добровольська В. В., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент,
доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій (Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв). (8/6)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Мельник Олена Миколаївна, молодший науковий
співробітник науково-дослідної частини кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: «Удосконалення системи стратегічного управління ресурсами
переробних підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у Тернопільському
національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська,
56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Павликівська О. І., доктор екон. наук, доцент, професор
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кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя). Опоненти: Ясінецька І. А., доктор екон.
наук, професор, проректор з навчальної роботи (Подільський державний аграрно-технічний університет);
Миколайчук І. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту (Київський національний торговельно-економічний університет). (174/6)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бандурка Сергій Сергійович, аспірант кафедри
правового забезпечення господарської діяльності
Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 64.896.01 у
Харківському науково-дослідному інституті судових
експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків,
вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий
керівник – Гетманець О. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового забезпечення
господарської діяльності (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Джафарова М. В., доктор юрид. наук, доцент, співробітник
Головного управління Національної поліції в Харківській області; Настенко М. О., кандидат юрид. наук,
директор (ТОВ «Юридична фірма «Ауксіліум»). (170/6)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Росінський Гліб Сергійович, асистент кафедри
сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії
післядипломної освіти: «Порушення здоров’я сім’ї
у учасників бойових дій (феноменологія, механізми
розвитку, 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) 71135-56). 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: Лінський І. В.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут
неврології, психіатрії та наркології НАМН України»);
Омельянович В. Ю., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри загальної, дитячої та судової психіатрії і наркології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (173/6)
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