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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

 
Луньов Сергій Валентинович, доцент кафедри фізики та вищої математики, 
Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. 
Назва дисертації: «Вплив дефектної структури на електричні та тензоелектричні 
властивості монокристалів n-Ge та n-Si та плівкових наноструктур на їх основі». 
Шифр та назва спеціальності – 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. 
Спецрада Д 61.051.01 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 
національний університет» Міністерства освіти i науки України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. (0312) 61-33-21). Опоненти: Гомоннай Олександр 
Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної 
фізики НАН України, м. Ужгород; Головацький Володимир Анатолійович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, професор кафедри термоелектрики та 
медичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 
Оліх Олег Ярославович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор 
кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
 
Бойчишин Лідія Михайлівна, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 
“Наноструктурування та його вплив на фізико-хімічні властивості аморфних сплавів 
на основі алюмінію та заліза”. Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична 
хімія. Докторська рада Д 35.051.10 Львівського національного університету імені 
Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). 
Опоненти: Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, в.о. 
заступника директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії ім. Л. В. 
Писаржевського НАНУ (м. Київ); Завалій Ігор Юліанович, доктор хімічних наук, 
професор, завідувач відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної 
енергетики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, (м. Львів); 
Роїк Олександр Сергійович, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри 
фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 
Аблєєва Ірина Юріївна, старший викладач кафедри екології та природозахисних 
технологій, Сумський державний університет. Назва дисертації: «Науково-
теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки 
нафтовидобувних територій». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна 
безпека. Спецрада Д 55.051.04 Сумського державного університету (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. +38(0542)33-00-24). Науковий 
консультант: Пляцук Леонід Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного 
університету. Опоненти: Адаменко Ярослав Олегович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу; Степова Олена Валеріївна, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології та 
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природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка»; Тверда Оксана Ярославівна, доктор технічних наук, доцент, 
доцент кафедри геоінженерії Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Науменко Марина Володимирівна, провідний науковий співробітник – провідний 
інженер-випробувач науково-дослідного відділу сертифікації та комплексних оцінок 
науково-дослідного управління комплексних оцінок Державного науково-дослідного 
інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Назва 
дисертації: дисертація виконана на спеціальну тему. Шифр та назва спеціальності 
– 20.02.14 «Озброєння і військова техніка». Спецрада СРД 26.709.01 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (03049, м. 
Київ, Повітрофлотський проспект, 28; тел. (044) 271-06-26). Опоненти: Кононов 
Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, заступник начальника 
Державного науково-дослідного інституту авіації; Башинський Володимир 
Георгійович, доктор технічних, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник - начальник групи головних наукових співробітників – керівників 
наукових програм Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил 
України; Борохвостов Ігор Валерійович, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного 
управління Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України 
Борисенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник науково-дослідної 
частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». Назва дисертації: «Теоретичні основи технології периклазошпінельних 
вогнетривів на основі композиції MgO – Al2O3 – FeO – TiO2 для футерівки 
цементних печей». Шифр та назва спеціальності – 05.17.11 – технологія 
тугоплавких неметалічних матеріалів. Спецрада Д 64.050.03 Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; т.(057) 706-66-56). Науковий консультант: Шабанова 
Галина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». Опоненти: Пащенко Євген 
Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу технології 
формування структурованих інструментальних композитів Інституту надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; Голеус Віктор Іванович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та 
будівельних матеріалів Державного вищого навчального закладу «Український 
державний хіміко-технологічний університет»; Геворкян Едвін Спартакович, 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії вагонів та якості 
продукції Українського державного університету залізничного транспорту 
Терейковська Людмила Олексіївна, доцент кафедри інформаційних технологій 
проєктування та прикладної математики, Київський національний університет 
будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Методологія автоматизованого 
розпізнавання емоційного стану слухачів системи дистанційного навчання». Шифр 
та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 26.059.01 
Національного транспортного університету Міністерства освіти і науки України 
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий 
керівник: Бушуєв Сергій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва 
і архітектури Міністерства освіти і науки України. Опоненти: Биков Валерій 
Юхимович, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії 
педагогічних наук України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів 
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навчання Національної академії педагогічних наук України; Корж Роман 
Орестович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 
роботи та соціального розвитку Національного університету «Львівська 
політехніка» Міністерства освіти і науки України; Аль-Амморі Алі Нурдинович, 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної 
діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету 
Міністерства освіти і науки України 
 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 
Борщ Олександр Олександрович, докторант кафедри розведення, генетики  
та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Назва дисертації: «Вплив глобальних змін клімату 
на окремі елементи технології виробництва молока». Шифр та назва спеціальності: 
06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». Спецрада Д 26.004.05 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (вул. 
Героїв Оборони 15, Київ, 03041, тел.: 044 527-82-42). Науковий консультант: Рубан 
Сергій Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 
кафедри розведення, генетики та біотехнології тварин Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Опоненти: Козир Володимир 
Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії тваринництва Інституту зернових культур НААН; 
Прудніков Василь Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
професор кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва 
Державного біотехнологічного університету; Піщан Станіслав Григорович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, декан біотехнологічного факультету 
Дніпровського державного аграрно-економічного університету 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Рудаченко Ольга Олександрівна, доцент кафедри підприємництва та бізнес-
адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Механізми управління кризовими ситуаціями в 
системах соціально-економічного розвитку регіонів». Шифр та назва спеціальності 
– 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Спецрада 
Д 20.051.12 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (050)278-14-90). Опоненти: 
Гонта Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
туризму Національного університету «Чернігівська політехніка»; Козирєва Олена 
Вадимівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, 
менеджменту і підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна; Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової 
політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» 
Баженков Євген Володимирович, директор Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти». Назва дисертації: «Забезпечення системи 
стратегічного управління освітньої галузі: теорія і методологія». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 
Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий консультант: 
Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник 
директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». 
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Опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська 
політехніка»; Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, 
директор Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр якості 
освіти»; Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший 
проректор Вищого навчального закладу «Національна академія управління» 
Сітковська Алла Олександрівна, доцент кафедри економіки Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету. Назва дисертації: «Стратегічне 
управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: науково-методичні 
аспекти формування, імплементації та контролінгу». Шифр та назва спеціальності 
‒ 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. 490-95-12). 
Опоненти: Николюк Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Поліського 
національного університету; Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Таврійського 
державного агротехнологічного університету; Гривківська Оксана Василівна, 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і права 
Національного університету харчових технологій 
Чинчик Анатолій Анатолійович, доцент кафедри економіки будівництва 
Київського національного університету будівництва та архітектури. Назва 
дисертації: «Інституціональний механізм формування і реалізації податкової 
політики в умовах трансформації національної економіки». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 
Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія 
управління» (03153, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий 
консультант: Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, професор, 
радник члена Рахункової палати. Опоненти: Корнєєв Максим Валерійович, 
доктор економічних наук, професор, декан факультету інноваційних технологій 
Університету митної справи та фінансів; Краус Наталія Миколаївна, доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Овєчкіна Олена Андріївна, доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
Полтавець Анатолій Миколайович, докторант Державного біотехнологічного 
університету. Назва дисертації: «Механізми управління земельними ресурсами 
аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного 
аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. 
(0542) 701012). Науковий консультант: Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 
ресурсами та кадастру Державного біотехнологічного університету. Опоненти: 
Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ 
«Інститут аграрної економіки НААН України»; Власенко Тетяна Анатоліївна, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 
Лимар Валерія Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету 
імені Василя Стуса 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Половніков Вадим Володимирович, заступник начальника (заступник декана) 
факультету підготовки керівних кадрів з навчально-методичної роботи, 
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади управління у 
сфері охорони та захисту державного кордону України». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 70.705.06 Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29007, 
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (038)650-593). Науковий консультант: 
Мота Андрій Федорович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри 
адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького. Опоненти: Вітвіцький Сергій Сергійович, 
доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького державного університету 
внутрішніх справ; Івановська Алла Миколаївна, доктор юридичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова; Шопіна Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Миколаєць Дмитро Анатолійович, начальник науково-дослідної частини 
Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Концепція оптимізації 
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики в 
умовах євроінтеграції України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 
26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039, тел. 490-95-00). Опоненти: 
Ануфрієв Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри адміністративного, фінансового та банківського права, ПрАТ «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Дьомін 
Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу кримінології та кримінального права, Інститут держави і права 
імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Христинченко Надія 
Петрівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових 
дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного 
університету «Одеська юридична академія». 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Мар’єнко Майя Володимирівна, старший науковий співробітник відділу хмаро 
орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти 
Національної академії педагогічних наук України. Назва дисертації: «Проектування 
хмаро орієнтованої методичної системи підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї». Шифр та 
назва спеціальності – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 
Спецрада Д 26.459.01 Інституту цифровізації освіти Національної академії 
педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. (044) 453-
90-51). Науковий консультант: Шишкіна Марія Павлівна, доктор педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем 
інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти Національної академії 
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педагогічних наук України. Опоненти: Олійник Віктор Васильович, доктор 
педагогічних наук, професор, радник ректора Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 
України; Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету економіки та управління Київського університет імені 
Бориса Грінченка; Кузьмінська Олена Геронтіївна, доктор педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Масловський Валентин Юрійович, доцент кафедри внутрішньої медицини №3, 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 
Назва дисертації: «Прогностичне значення різних клініко-інструментальних 
маркерів і варіантів базової терапії для оцінки якості життя і характеру перебігу 
інфаркту міокарда без елевації сегменту ST». Шифр та назва спеціальності – 
14.01.11 – кардіологія. Спецрада Д 20.601.02 Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Опоненти: Жарінов Олег Йосипович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри функціональної діагностики Національного 
університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Середюк Нестор 
Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного 
університету; Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 
завідувачка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 
Кравченко Віталій Іванович, завідувач відділу хірургічного лікування патології 
аорти центру лікування патології аорти ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Назва дисертації: «Проблеми 
хірургічного лікування аневризм дуги аорти». Шифр та назва спеціальності – 
14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада Д 26.555.01 ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії 
медичних наук України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044)275-43-22). 
Опоненти: Кулик Любомир Володимирович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургії №2 Львівського національного університету імені 
Данила Галицького МОЗ України; Довгань Олександр Михайлович, доктор 
медичних наук, професор, керівник Центру інноваційної кардіохірургії  клінічної 
лікарні «Феофанія» державного управління справами; Бабляк Олександр 
Дмитрович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник 
кардіохірургічного центру медичної мережи «Добробут», м.Київ 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
Коструба Наталія Сергіївна, доцент кафедри загальної та клінічної психології 
Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: 
«Психологія медіарелігійності особистості». Шифр та назва спеціальності – 
19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада  Д 32.051.05 
Волинського  національного університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. 
Волі, 13; тел.  (0332) 72-01-26). Науковий консультант: Вірна Жанна Петрівна, 
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової 
психології Волинського  національного університету імені Лесі Українки. Опоненти: 
Титаренко Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, головний 



05.12.2022_повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

7 
 

науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України; Кіреєва Зоя Олександрівна, 
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та 
психології розвитку особистості Одеського національного університету імені 
І.І. Мечнікова; Савелюк Наталія Михайлівна, доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри психології Тернопільського національного 
педагогічного університету імені В. Гнатюка 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Мороз Світлана Анатоліївна, докторант навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України. Назва дисертації: 
«Механізми публічного управління у сфері забезпечення якості вищої освіти в 
Україні». Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02  ‒  механізми державного 
управління. Спецрада Д 38.053.03 Чорноморського Національного університету 
ім. П. Могили (54003, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, т. (051250-03-33). 
Науковий консультант: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з 
державного управління, професор, проректор Національного університету - 
начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету 
цивільного захисту України. Опоненти: Шевченко Сергій Олексійович доктор 
наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та 
адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 
Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук з державного управління, 
професор, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»; Ажажа Марина Андріївна, 
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту 
організацій та управління проектами Запорізького національного університету 
 


