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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
Нікітенко Ігор Святославович, доцент кафедри загальної та 
структурної геології Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка». Назва дисертації: «Петрологія кам’яної 
сировини археологічних об’єктів Середнього Подніпров’я». Шифр 
та назва спеціальності – 04.00.08 – петрологія. Докторська рада 
Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
М.П. Семененка НАН України (пр-т акад. Палладіна, 34, Київ-142, 
03142, тел. (044) 424-12-70). Опоненти: Кривдік Степан Григорович, 
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу петрології Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, Осьмачко Любов 
Степанівна, доктор геологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу спеціальної металогенії ДУ "Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН України", Усенко Ольга 
Віталіївна, доктор геологічних наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу геодинаміки 
та геотермії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 
 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 
Васильєв Георгій Степанович, доцент кафедри технології 
електрохімічних виробництв, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Назва дисертації: «Комплексне забезпечення корозійнобезпечної 
експлуатації систем тепловодопостачання житлово-комунальної 
інфраструктури». Шифр та назва спеціальності – 05.17.14 – хімічний 
опір матеріалів та захист від корозії. Спецрада Д 26.002.24 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Опоненти: Хома Мирослав 
Степанович, доктор технічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи Фізико-механічного інституту ім. Г.В. 
Карпенка; Штефан Вікторія Володимирівна, доктор технічних 
наук, професор, завідувач аспірантури Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»; Курмакова 
Ірина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри хімії, технологій та фармації Національного університету 
«Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченка 
Коробко Андрій Іванович, доцент кафедри технології 
машинобудування та ремонту машин, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет. Назва дисертації: «Науково-
методологічні основи забезпечення якості тракторів на стадіях 
постановки на виробництво та експлуатації з використанням 
методу парціальних прискорень». Шифр та назва спеціальності – 
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05.22.02 – автомобілі та трактори. Спецрада Д 64.059.02 Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету (61002, 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Опоненти: 
Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, 
заступник начальника з наукової роботи Національної академії 
Національної гвардії України; Ребров Олексій Юрійович, доктор 
технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобіле- та 
тракторобудування Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; Макаров Володимир 
Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького 
національного технічного університету 
Мінчев Дмитро Степанович, доцент кафедри суднових 
енергетичних установок та технічної експлуатації Одеського 
національного морського університету. Назва дисертації: «Методи 
діагностики технічного стану двигунів внутрішнього згоряння з 
використанням цифрових двійників». Шифр та назва спеціальності 
– 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. Спецрада Д 64.050.13 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057)707-66-56). 
Опоненти: Строков Олександр Петрович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри автомобільного транспорту та 
транспортних технологій філії класичного приватного університету 
у м. Кременчук; Білогуб Олександр Віталійович, доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри конструкції авіаційних двигунів 
Національного аерокосмічного університету імені Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Лісовал Анатолій 
Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри двигунів і теплотехніки Національного транспортного 
університету 
Соколов Артем Вікторович, доцент кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення, Національний університет «Одеська 
політехніка». Назва дисертації: «Методологія розробки ефективної 
крипто-стеганографічної системи». Шифр та назва спеціальності - 
05.13.21 - системи захисту інформації. Спецрада Д 35.052.18 
Національного університету «Львівська політехніка» (79013, 
м. Львів, вул. С.Бандери, 12; тел.(032)258-30-60. Науковий 
консультант: Кобозєва Алла Анатоліївна, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення Національного університету «Одеська політехніка». 
Опоненти: Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних 
технологій Національного авіаційного університету; Шелест 
Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри кібербезпеки та математичного моделювання 
Національного університету «Чернігівська політехніка»; Мілов 
Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри кібербезпеки Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
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Солоненко Людмила Ігорівна, докторант Українського 
державного університету науки і технологій. Назва дисертації: 
«Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового 
структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення 
виливків». Шифр та назва спеціальності – 05.16.04 – Ливарне 
виробництво. Спецрада – Д 08.084.03 Українського державного 
університету науки і технологій (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, 
тел. +38(056)-373-15-05). Науковий консультант: Реп’ях Сергій 
Іванович, доктор технічних наук, старший дослідник, професор 
кафедри ливарного виробництва Українського державного 
університету науки і технологій. Опоненти: Селівьорстов Вадим 
Юрійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету 
електромеханіки та електрометалургії Українського державного 
університету науки і технологій; Ямшинський Михайло 
Михайлович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
ливарного виробництва чорних i кольорових металів Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»; Іванов Валерій Григорович, доктор 
технічних наук, доцент, завідувач кафедри машин і технології 
ливарного виробництва Національного університету «Запорізька 
політехніка» 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Зубко Тетяна Леонідівна, доцент кафедри економіки та фінансів 
підприємства Державного торговельно-економічного університету. 
Назва дисертації «Економічна безпека підприємств торгівлі в 
умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальностей – 08.00.02 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». Спецрада Д 26.055.01 у Державному 
торговельно-економічному університеті (вул. Кіото, 19, м. Київ, 
02156; тел. (044) 531-47-41). Науковий консультант: Мазаракі 
Анатолій Антонович, доктор економічних наук, професор, ректор 
Державного торговельно-економічного університету. Опоненти: 
Швиданенко Олег Анатолійович, доктор економічних наук, 
професор, директор Інституту глобальної економічної політики 
Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана; Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»; Мостенська Тетяна Леонідівна, доктор 
економічних наук, професор, декан факультету транспорту, 
менеджменту і логістики Національного авіаційного університету 
Малиняк Богдан Степанович, доцент кафедри фінансів 
ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету. Назва 
дисертації: «Бюджетні видатки: теорія, методологія, практика». 
Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 
Спецрада Д 58.082.01 Західноукраїнського національного 
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університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 51-
75-38). Науковий консультант: Кириленко Ольга Павлівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету. 
Опоненти: Возняк Галина Василівна, доктор економічних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу регіональної фінансової політики Державної установи 
«Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 
Національної академії наук України»; Лисяк Любов Валентинівна, 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Університету митної справи та 
фінансів; Луніна Інна Олександрівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач відділу державних фінансів Державної 
установи «Інститут економіки та прогнозування Національної 
академії наук України» 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Грень Наталія Михайлівна, суддя Львівського окружного  
адміністративного суду. Назва дисертації: «Дискримінація за віком: 
правовий аспект». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 -  теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 
Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська 
політехніка» (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12; тел.(032)258-22-10). 
Опоненти: Міхайліна Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри теорії, історії держави і права та 
філософії права Донецького національного університету імені 
Василя Стуса;  Сердюк Наталія Аркадіївна, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри політичних наук і права 
Київського національного університету будівництва і архітектури; 
Щирба Мар’яна Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 
Єфремов Артем Олександрович, тимчасово не працює. Назва 
дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації державної 
податкової політики в Україні». Шифр та назва спеціальності – 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, МВС України (21008, 
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел. (057) 341-61-50). Опоненти: 
Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений юрист України, заступник керівника 
Департаменту з питань громадянства, помилування, державних 
нагород – керівник управління з питань помилування Офісу 
Президента України; Клюєв Олександр Миколайович, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. 
Засл. проф. М.С. Бокаріуса»; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
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України, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності 
Бюро економічної безпеки України 
Сидорова Ельвіра Олександрівна, заступник директора 
Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правові засади формування та реалізації 
державної політики України в гуманітарній сфері». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Опоненти: Журавльов Дмитро 
Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заступник 
керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, 
державних нагород – керівник управління з питань помилування 
Офісу Президента України; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 
юридичних наук, професор, керівник Департаменту організації 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки; Манжула 
Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного університету імені 
Володимира Винниченка 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Борин Галина Василівна, доцент кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника. Назва дисертації: «Підготовка 
майбутніх вихователів до формування художньо-конструктивної 
діяльності дітей дошкільного віку». Шифр та назва спеціальності – 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 58.053.01 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 
2; тел.(0352)43-60-02). Опоненти: Гаврилюк Світлана Миколаївна, 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
дошкільної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини; Зданевич Лариса 
Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Крутій Катерина 
Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
Довжук Вікторія Валентинівна, доцент кафедри організації та 
економіки фармації, Національний медичний університет імені О. О. 
Богомольця. Назва дисертації: «Теорія і практика підготовки 
магістрів фармації в університетах країн Центральної і Східної 
Європи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни). 
Спецрада Д 26.003.10 Національного медичного університету імені 
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О. О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 13; тел. 
(044) 234-13-91). Опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор 
педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Сліпухіна Ірина 
Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань 
Національного центру «Мала академія наук України»; Біда Олена 
Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського 
інституту імені Ференца Ракоці ІІ 
Курок Роман Олександрович, провідний науковий співробітник 
Науково-організаційного центру Національної академії Служби 
безпеки України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи 
розвитку правової компетентності педагогічних працівників 
економічних коледжів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 
Інституту професійної освіти НАПН України (03045, м. Київ, 
пров. Віто-Литовський, 98-а, тел.: +38(044)259-45-53). Опоненти: 
Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, 
ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 
Коваленко Денис Володимирович, доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету міжнародних освітніх програм 
Української інженерно-педагогічної академії; Кірдан Олександр 
Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Прокопенко Альона Олександрівна, завідувач аспірантури 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради. Назва дисертації: 
«Теоретико-методологічні засади педагогічної концепції едукації 
майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти». Шифр та назва 
спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 
Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (36003, м. 
Полтава, вул. Коваля, 3; тел.+380509872957). Опоненти: 
Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, 
професор, ректор Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка; Луценко Григорій Васильович, 
доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка; Починкова Марія 
Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
філологічних дисциплін  навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології Державного закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава) 
Синекоп Оксана Степанівна, доцент кафедри англійської мови 
технічного спрямування №2, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Назва дисертації: «Теорія і практика диференційованого навчання 
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професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій». Шифр та назва спеціальності 
– 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). 
Спецрада Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного 
університету (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 
287-33-72). Науковий консультант: Ніколаєва Софія Юріївна, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики 
викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 
технологій Київського національного лінгвістичного університету. 
Опоненти: Микитенко Наталія Олександрівна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для 
природничих факультетів Львівського національного університету 
імені Івана Франка; Задорожна Ірина Павлівна, доктор 
педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та 
міжнародного співробітництва, професор кафедри англійської 
філології та методики навчання англійської мови Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка; Биконя Оксана Павлівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри іноземних мов Академії Державної 
пенітенціарної служби 
Чернета Світлана Юріївна, завідувач кафедри соціальної роботи 
та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Теорія та практика 
підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи до надання 
соціальних послуг». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – 
соціальна педагогіка. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(36003, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел.+380509872957). Опоненти: 
Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка; Кравченко Оксана Олексіївна, доктор 
педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та 
психологічної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини; Степаненко Вікторія Іванівна, 
доктор педагогічних наук, доцент, в.о. директора навчально-
наукового інституту педагогіки і психології, професор кафедри 
соціальної педагогіки Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка»  (м. Полтава) 
Юник Іван Дмитрович, доцент кафедри психології Державного 
торговельно-економічного університету. Назва дисертації: 
«Теоретико-методологічні засади формування бренду науково-
педагогічного працівника закладу вищої освіти». Шифр та назва 
спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 468-33-92). Науковий консультант 
– Козир Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, 
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хорового співу та диригування Українського державного 
університету імені Михайла Драгоманова. Опоненти: Лазаренко 
Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського; Довга Тетяна Яківна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного університету імені 
Володимира Винниченка; Чернуха Надія Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 
реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Берая Дженеті Юріївна, зав. відділення репродуктології МЦ ТОВ 
«Гармонія Здоров’я» (м. Київ). Назва дисертації: «Безпліддя у жінок з 
тиреоїдною патологією: діагностика і тактика лікування». Шифр та 
назва спеціальності 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». Спецрада 
Д 26.613.02 Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-
49-82). Опоненти: Корнацька Алла Григорівна, доктор медичних 
наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової НАМН України», зав. відділення реабілітації 
репродуктивної функції жінок; Литвак Олена Олегівна, доктор 
медичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, 
провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 
хірургії; Семенюк Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, 
професор, Український науково-практичний центр ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, зав. відділу 
репродуктивної медицини та хірургії 
Брич Валерія Володимирівна, доцент кафедри наук про здоров’я 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород). 
Назва дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування системи 
реабілітаційної допомоги дорослому населенню з наслідками травм 
і хворобами кістково-м’язової системи на регіональному рівні». 
Шифр та назва спеціальності 14.02.03 «Соціальна медицина». 
Спецрада Д 26.613.07 Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
(044) 206-73-11). Опоненти: Децик Орина Зенонівна, доктор 
медичних наук, професор, Івано-Франківський національний 
медичний університет, завідувачка кафедри соціальної медицини та 
громадського здоров’я; Вежновець Тетяна Андріївна, доктор 
медичних наук, професор, Національний медичний університет 
імені   О. О. Богомольця, директор інституту післядипломної освіти, 
професор кафедри менеджменту охорони здоров’я; Голованова 
Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, Полтавський 
державний медичний університет, завідувачка кафедри 
громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою 
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Гавловський Олександр Данилович, генеральний директор ПрАТ 
«Миргородкурорт». Назва дисертації: «Медико-соціальне 
обґрунтування системи реабілітації постраждалих унаслідок 
збройного конфлікту зі стрес-асоційованими розладами». Шифр та 
назва спеціальності 14.02.03 «Соціальна медицина». Спецрада 
Д 26.613.07 Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
206-73-11). Опоненти: Корнацький Василь Михайлович, доктор 
медичних наук, професор, ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені 
академіка М. Д. Стражеска НАМНУ», заступник генерального 
директора з науково-клінічної роботи; Миронюк Іван 
Святославович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», проректор з наукової 
роботи, професор кафедри наук про здоров’я; Любінець Олег 
Володимирович, доктор медичних наук, професор, Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького, 
завідувач кафедри громадського здоров’я ФДПО 
Денисенко Анатолій Іванович , лікар-анестезіолог відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії Центру стаціонарної допомоги 
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС. Назва дисертації: «Персоніфіковане анестезіологічне 
забезпечення та періопераційна інтенсивна терапія при хірургічних 
втручаннях». Шифр та назва спеціальності 14.01.30 «Анестезіологія та 
інтенсивна терапія»). Спецрада Д 26.613.02 Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). Опоненти: Дубров 
Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця; Воротинцев Сергій 
Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного 
медичного університету; Лісний Іван Іванович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку 
Коломієць Олена Володимирівна, старший науковий 
співробітник відділення профілактики та лікування гнійно-
запальних захворювань в акушерстві Державної установи "Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової 
НАМН України". Назва дисертації: “Вагітність та пологи  у жінок з 
різними видами безплідності в анамнезі (акушерська тактика, 
прогнозування ускладнень, алгоритм лікувально-профілактичних 
заходів)”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та 
гінекологія. Спецрада Д 26.553.01 Державної установи "Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової 
НАМН України" (04050 м. Київ, вул. П. Майбороди 8, тел. 483-90-56). 
Опоненти: Вдовиченко Юрій Петрович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології Національного університету охорони здоров'я 
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України ім.П.Л.Шупика; Бенюк Василь Олексійович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і 
гінекології № 3 Національного медичного університету ім. О. О. 
Богомольця; Резниченко Галина Іванівна, доктор медичних наук, 
професор кафедри акушерства і гінекології Державного закладу 
"Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" 
Круть Анатолій Григорович, директор Стоматологічного 
практично-навчального медичного центру Національного 
університету охорони здоров’я  України імені П. Л. Шупика. Назва 
дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування концептуальної 
моделі системи управління якістю стоматологічної допомоги». 
Шифр та назва спеціальності 14.02.03 «Соціальна медицина»). 
Спецрада Д 26.613.07 Національного університету охорони України 
імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;  тел. (044) 
206-73-11). Опоненти: Парій Валентин Дмитрович, доктор 
медичних наук, професор, Національний медичний університет 
імені                  О. О. Богомольця, завідувач кафедри менеджменту 
охорони здоров’я; Зюков Олег Леонідович, доктор медичних наук, 
професор, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами, головний 
лікар, заступник директора з клінічної роботи; Сміянов Владислав 
Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Сумський 
державний університет, завідувач кафедри громадського здоров’я 
Стрільчук Лариса Миколаївна, доцент кафедри терапії №1, 
медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету 
післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: 
«Автономна вісцеро-вісцеральна кардіонейропатія у пацієнтів з 
біліарними ураженнями: поширеність, механізми, патогенез, 
клінічний поліморфізм, підходи до лікування». Шифр та назва 
спеціальності: 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 58.601.03 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 
1; тел. (0352)52-72-69). Опоненти: Сірчак Єлизавета Степанівна, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб Ужгородського національного університету; 
Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 
професійних хвороб Буковинського державного медичного 
університету; Журавльова Лариса Володимирівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №3 та ендокринології Харківського національного 
медичного університету 
Шкорботун Ярослав Володимирович, завідувач 
оториноларингологічного відділення, ДНУ «Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини». Назва дисертації: 
«Клініко-морфологічне обґрунтування малоінвазивних 
періостзберігаючих хірургічних технологій в лікуванні пацієнтів з 
патологією верхньощелепного синуса». Шифр та назва 



03.03.2023_повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

11 
 

спеціальності: 14.01.19 – Оториноларингологія. Спецрада Д 26.611.01 
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. 
Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3; 
тел. (044) 483-22-02). Опоненти: Кіщук Василь Васильович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології 
Вінницького національного медичного університету iмені М. І. 
Пирогова; Дєєва Юлія Валеріївна, доктор медичних наук, 
професор, завідувачка кафедри оториноларингології 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; 
Ковтуненко Олександр Васильович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри оториноларингології Дніпровського 
державного медичного університету 
 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
 
Горюк Юлія Вікторівна, доцент кафедри ветеринарного 
акушерства, внутрішньої патології та хірургії Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет». Назва дисертації: 
«Обґрунтування, розробка та застосування бактеріофагового 
препарату для лікування корів, хворих на мастит». Шифр та назва 
спеціальності – 16.00.04 ‒ ветеринарна фармакологія та 
токсикологія. Спецрада Д 35.826.03 Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Ґжицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). 
Опоненти: Гунчак Василь Михайлович, доктор ветеринарних наук, 
професор, завідувач кафедри  фармакології та токсикології 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Кушнір Ігор Михайлович, 
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і 
безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 
кормових добавок; Сачук Роман Миколайович, доктор 
ветеринарних наук, старший дослідник, професор кафедри 
екології, географії та туризму Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Мельничук Віталій Васильович, доцент кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного 
аграрного університету. Назва дисертації: «Нематодози травного 
каналу овець (фауна, біологія, поширення, діагностика та заходи 
боротьби)». Шифр та назва спеціальності – 16.00.11 – паразитологія. 
Спецрада Д 35.826.03 Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Науковий 
консультант: Юськів Ігор Дмитрович, доктор ветеринарних наук, 
професор, професор кафедри паразитології та іхтіопатології 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Опоненти: Сорока Наталія 
Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор 



03.03.2023_повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

12 
 

кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України; Нагорна Людмила Володимирівна, доктор ветеринарних 
наук, професор, професор кафедри ветсанекспертизи, 
мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва 
Сумського національного аграрного університету; Левицька 
Вікторія Андріївна, доктор ветеринарних наук, доцент, доцент 
кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Барзилович Анастасія Дмитрівна, доцент кафедри 
фундаментальної медицини Навчально-наукового центру "Інститут 
біології та медицини" Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Назва дисертації: “Державне регулювання ринку 
медичних послуг в Україні”. Шифр та назва спеціальності – 
25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.062.20 
Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект 
Любомира Гузара, 1, тел. (044) 406-79-01). Науковий консультант: 
Непомнящий Олександр Михайлович, доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри архітектури і 
просторового планування Національного авіаційного університету. 
Опоненти: Гбур Зоряна Володимирівна, доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри управління охороною 
здоров’я та публічного адміністрування Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; Домбровська 
Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, 
професор, проректор-начальник навчально-науково-виробничого 
центру Національного університету цивільного захисту України; 
Петроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів 
Інституту вищої освіти  
 


